Rozhodnutí
nejvyššího soudu československé
republiky ve věcech občanských.

Ročník čtvrtý,
<od čísla 1394 do čísla 2135>
obsahující rozhodnutí z roku 1922.
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R I 1557/21/2
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R I 1558/21
R I 1565/21
R I 1571/21
R I 1595/21
R I 1597/21
H I 1599/21
R I ,1600/21
R I 5/22 .
R I 14/22
Rv I 603/21
Rv I 695/21
Rv I 9/22
R II 410/21
H II 476/21
R II 488/21
R II 489/21
R II 506/21
R I 1078/21
R I 9/22 .
R I 1594/21
R r 17/22 .
Rv I 703/21
Rv r 83""3/21
Rv I 1018/21 .
Rv II 283/21 .
Rv II 327/21
r~v II 339/21
R I 18/22
R I 51/22
R I 1222/21
R I 1426/21
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R I 66/22
R I 67/22
R I 70/22
Rv I 693/21
Rv I 787/21
Rv I 826/21
Rv I 935/21
Rv 135/22
R II 10/22
R II 13)22
R II 17/22
Rv II 249/21
Rv II 266/21
RV'1l 312/21
Rv II 344/21 .
Rv II 358/21
Nd II 13/22
Rv I 688/21
Rv I 752/21
Rv I 784/21
R I 25/22
R I 39/22
R I 81/22
R I 101/22
Rv I 803/21
Rv I 844/21
Rv I 930/21
R II 435/21
R II 20/22
Rv II 373/21
Rv I 856/21
Rv I 946/21
R I 34/22
R I 63/22
R I 92/22
Rv I 729/21
Rv I 754/21
Rv I 805/21
Rv I 838/21
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»
»

Rv I 905/21
p II 257/21
7. P II 21/22
7. R II 31/22
7. Rv II 338/21 .
7. Pv II 359/21
8. P I 169/22
8. Rv I 866/21
14. R I 99/22
14. R I 108/22
14. P I 135/22
14. P I 151/22
14. P I 152/22
14. R I 166/22
14. R I 175/22
14. R I 179/22
14. R I 180/22
14. R I 183/22
14. R I 186/22
14. Rv I 777/21
14. Rv I 794/21
14. Rv I 837/21
14. R II 16/22
14. R II 54/22
14. Rv II 341/21
14. Rv II 413/21
14. Rv II 39/22
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Rl 168/22
R I 181/22
R II 45/22
R I 1498/21
R I 104/22
R r 141/22
Rv I 848/21
Rv I 949/21
Rv I 968/21
Rv I 975/21
R II 28/22
Rv II 367/21
Rv II 426/21
Rv II 67/22
Rv II 68/22
R I 155/22
R I 193/22
H I 214/22
R I 221/22
R I 222/22
R I 232/22
RvI 953/21
Rv r 964/21
R II 450/21
Rv II 257/21
Rv II 419/21 .
Nd II 280/21 .
R I 1501/21
I~ I 1n/22
R I 197/22
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R I 217/22
P I 258/22
Pv I 699/21
·
Rv I 859/21
·
Nd I 109/22
·
Pv II 372/21
Pv II 336/21 .
čÍs. pres. 1295/21
čÍs. pres. 110/22
čÍs. pres. 162/22
P I 206/22
R I 268/22
R I 271/22
R I 280/22
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R I 299/22
Rv I 903/21
Rv I 984/21
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R II 82/22
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Rv II 362/21
R I 263/22
Rv I 742/21
Rv II 416/21 .
Rv II 106/22 .
R I 310/22·
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Rv 1770/21
Rv I 998/21
Rv I 1021/21 .
Rv I 47/22
Rv r 95/22
Rv I 102/22
R II 61/22
R II 97/22
Rv II 379/21
Rv II 380/21
Rv II 387/21
Rv II 388/21
·
R II 109/22
·
Rv II 89/22
·
R I 134/22
·
R I 260/22
·
R I 293/22
·
R I 346/22
·
R I 353/22
·
Rv I 708/21
Rv I 1006/21 .
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·
Rv II 24'0/21
·
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1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1.577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586

březen

»
»
»
»
»
»
»
»

duben
»
»
»
»
»
»
>,

»
»
»
»
»
»
>.'

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
>,'>

.;;'>

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»

»
»

28.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
4.
4;
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
11.

Rv II 11 9/22
P I 339/22
P I 355/22
Pv I 27/22
Pv I 43/22
Rv I 226/22
Rv I 312/22
Rv II 415/21
Pv II 9/22
I~ I 187/22
R I 357/22
RI 378/22
R I 379/22
R I 381/22
Rv I 992/21
Rv I 33/22
!-<v I 70/22
R II 95/22
R II 135/22
Rv II 356/21
Rv II 366/21
Rv II 393/21
l\v II 116/22
R I 386/22
R I 327/22
ll. R I 3R8/22
ll. Rl 420/22
11. R I 430/22
11. Rv I 811/21
ll. Rv I 105/22
11. Rv I 149/22
11. Rv I 182/22
11. R fl 139/22
11. R II 145/22
11. R II 146/22
11. Rv II 364/21
ll. Rv II 10/22
ll. Rv II 14/22
ll. Rv II 90/22
ll. Rv II 98/22
12. R I 362/22
12. Rv I 4/22
12. Rv I 57/22
12. Rv I 353/22
19. R I 373/22
19. R I 466/22
19. Fv I 123/22
19, Rv I 198/22
25. R I 441/22
25. R I 451/22
25. R I 455/22
25. R I 475/22
25. R I 476/22
25. R I 480/22
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26. 'Rv I 7/22
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Rv r 129/22 .
Rv II 29/22
Nd II 97/22
P I 433/22
Pv II 88/22
R I 239/22
R I 358/22
R I 454/22
R I 520/22
Rv i 966/21
Rv I 25/22
R II 212/22
, R II 227/22
Rv II 48/22 .
čÍs. pres. 85/22
R I 435/22
I, I 442/22
R I 482/22
R 1 561/22
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I. 583/22

Rv I. 465/22
R I 434/22
R I 489/22
R I 496/22
R I 516/22
R I 576/22
R I 584/22
R I 613/22
Ev I 67/22
Rv 1407/22
Rv I 446/22
R II 218/22
R I :l02/22
R I 481/22
R I 601/22
R I 610/22
Rv I 518/22
R II 237/22
Rv II 96/22
R I 598/22
Rv 1200/22
R II 239/22
R I 639/22
R I 641/22
R I 655/22
Rv I 60/22
Rv 1260/22
, Rv I 305122
Rv 1314/22
Rv 1570/22
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30. R II 244/22
31. Rv I 215/22
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R I 1540/21 .
· 1703
Rv I 106/22 .
· 1704
Rv I 148j22 .
· 1705
Rv II 238/22 . . . 1706
R I 385/22
· 1707
R I 462/22
· 1708
R I 579/22
· 1709
R I 634/22
· 1710
R I 681/22
· 1711
R I 685/22
· 1712
R I 686/22
· 1713
R I 689/22
· 1714
R I 699/22
· 1715
1716
Hv I 141/22
Rv I 562/22 .
· 1717
Rv I 640/22 .
· 1718
:--Jd I 283}22 .
· 1719
R Ii 259/22
· 1720
Rv II lO7/22 .
· 1721
Rv II 275;22 .
· 1722
R i 701/22
· 1723
R I 720/22
· 1724
Rv I 301/22 .
· 1725
Rv I 364/22 .
· 1726
R II 275/22
· 1727
Rv II 55/22 .
· 1728
R I 704/22
· 1729
R I 721/22
· 1730
Rv I 277/22 .
· 1731
Rv I 295/22 .
· 1732
R II 277/22
· 1733
Rv II 86/22
· 1734
R I 554/22
· 1735
R I 565/22
· 1736
Rv I 308/22
· 1737
R II 257/22
· 1738
R II 280/22
· 1739
Rv II 87/22 .
· 1740
Nd II 138/22.
· 1741
R I 727/22 .
· 1742
R I 735/22
· 1743
Rv I 252/22 .
· 1744
Rv I 692/22 .
· 1745
Rv I 694/22 .
1746
Rv II 176/22 . · 1747

4. R I 615/22
4. R I 700/22
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R I 809/22
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Rv I 383/22
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·
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·
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·
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·
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·
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·
·
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·
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·
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·
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·
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·
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1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851 '
1852
1853
1854
1855
1~56

1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

září

»
»
»
říjen

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
')
~~

»
»
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»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

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

26.
26.
27.
27.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

3.

3.
4.
4.
4.
4.
10.
10.
10.
10.
lO.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10..
10.
10.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
15.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

Rv II 181/22 .
Rv.1I 412/22 .
R I 1024/22
R I 1128/22

1871
· 1872
· 1873
1874

R I 717/22
R I 1113/22
R I 1129/22
R I 1137/22
R I 1147/22
R I 1151j22
R I 1167/22
R I 1170/22
R I 1171/22
R I 1183/22
R I 1193/22
R I 1194/22
R I 1197/22
Rv I 263/22
Rv I 1020/22
R II 380/22
Rv II 188/22
Rv II 202/22
Rv II 204/22
R I 951/22
Rv I.413/22
Rv I 623/22
R II 360/22
R I 1175/22
R I 1195/22
R I 1222/22
Rv I 78/22
Rv I 108/22
Rv I 458/22
Rv I 490/22
Rv I 516/22
Rv I 1103/22
R II 362/22
R II 385/22
R II 393/22
Rv II 341/22
Rv II 466/22
R I 1085/22
R I 1094/22
R 1 1215/22
Rv I 385/22
R II 350/22
R II 371/22
Rl 936/22
R I 984/22
R 1 1075/22
R I 1203/22
R I 1210/22
R I 1227/22
R I 1238/22
Rv I 267/22
R" I 432/22
Rv I 477/22

1875
1876
1877
1878
1879
· 1880
· 1881
· 1882
· 1883
· 1884
· 1885
· 1886
· 1887
1888
· 1889
· 1890
· 1891
· 1892
· .1893
· 1894
· 1895
1896
1897
· 1898
· 1899
· 1900
· 1901
· 1902
· 1903
· 1904
1905
· 1906
· 1907
· 1908
.1909
· 1910
· 1911
· 1912
· 1913
· 1914
· 1915
· 1916
· 1917
· 1918
· 1919
· 1920
· 1921
· 1922
1923
1924
1925
1926
1927

.
.
.
,
.

.

.
.

"':;

r·

'~*!tt""'"

\'III.

říjen

»
»
»
»

»

»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»

17.
17.
17.
17.
19.
19.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.

čís.

čís.

1928
1929
I~v II 207/22 .
1930
Rv II 458/22 .
1931
Bc II 1/22
1932
Bc II 3/22
1933
R I 1262/22
1934
Rv I 281/22
1935
Rv I 515/22
1936
Rv I 529/22
1937
Rv I 546/22
1938
Rv I 1050/22 .
1939
R II 376/::2
1940
R II 382/22
194:),
R II 401/22
1942
R II 402/22 .
1943
Rv II 393/22 .
1944
čÍs. pres. 1138/22 1945
R I 1036/22
1946
R I 1117/22
1947
R I 1266/22
· 1948
R I 1269/22
· 1949
R I 1271/22
1950
Rv I 184/22
1951
Rv I 554/22
1952
Rv I. 566/22
1953
Rv I 576/22
1954
Rv 1 578/22
1955
Rv I 637/22
1956
Rv II 231/22 .
1957
Rv II 246/22 .
1958
Rv II 253/22 .
1959
Rv II 261/22 .
1960
Nd II 198/22 .
1961

listopad 14. R I 940/22
1985
»
14. R I 1168/22
1986
»
14. R I 1173/22
1987
»
14. R 1 1247/22
1988
»
14. R I 1249/22
· 1989
»
14. R 1 1272/22
· 1990
»
14. R 1 1273/22
· 1991
»
14. R I 1317/22'.
· 1992
»
14. R I 1323/22
· 1993
»
14. R 1 1327/22
· 1994
»
14. Rv 1 236/22
· 1995
»
14. Rv I 237/2::'
· 1996
»
14. Rv I 57~/22
· 1997
»
14. Rv 1 597/22
· 1998
»
14. Rv I 693/22
· 1999
»
14. Rv I 825/22
· 2000
»
14. Rv I 1335/22
· 2001
»
14. R II 310/-'::2
· 2002
»
14. R II 400/22
· 2003
»
14. R II 406/22
· 2004
»
14. R II 419/22
· 2005
»
14. Rv II 249/22
· 2006
»
14. Rv II 410/22
.2007
»
15. R I 1186/22
· 2008
»
15. R I 1293/22
· 2009
»
15., R I 1301/22
· 2010
»
15. R I 1310/22
· 2011
»
15. R I 1313/22
· 2012
»
15. R I 1320/22
· 2013
»
15. Rv I 254/22
· 2014
»
15. Rv I 296/22
· 2015
»
15. Rv I 373/22
· 2016
»
15. Rv I 536/22
· 2017
»
15. Rv I 602/22
· 2018
»
15. Rv I 604/22
· 2019
»
15. R II 415/22
· 2020
»
21. Rl 1152/22
· 2021
»
21. R I 1217/22
· 2022
»
21. R I 1237/22
· 2023
»
21. R I 1288/22
· 2024
»
21. R 1 1328/22
· 2025
»
21. R 1 1336/22
· 2026
»
21. R I 1342/22
· 2027
»
21. R I 1355/22
· 2028
»
21. Rv I 194/22
· 2029
»
21. Rv 1365/22
· 203Ů
»
21. Rv 1 388/22
· 2031
»
21. Rv I 483/22
· 2032
»
21. Rv I 501/22
/. 2033
»
21. Rv I 614/22
· 2034
»
21. Rv I 644/22
.2035
»
21. Rv I 695/22
· 2036
»
21. R II 420/22
· 2037
»
21. R II 422/22
· 2038
»
21. R II 429/22
· 2039
»
21. Rv II 259/22
· 2040
»
21. Rv II 490/22
· 2041
»
22. R 1 1277/22
· 2042

Rv I 539/22
Rv II 206/22 .

listopad 7. R 1 443/22
»
7. R I 811/22
»
7. R I 843/22
»
,7. R 1 855/22
»
7. R I 889/22
»
7. R I 1180/22
»
7. R 1 1185/22
»
7. R I 1212/22
»
7. R 1 1279/22
»
7. R 1 1296/22
»
7. R I 1297/22
»
7. R I 1309/22
»
7. Rv I 300/22
»
7. Rv 1 351/22
»
7. Rv I 582122
»
7. Rv I 1276/22 .
»
7. R II 397/22
»
7. R II 409/22
»
7. Rv II 93/22
»
7. Fv II 157/22
»
7. r<v II 189/22
»
7. Rv II 499/22
»
14. R I 924/22

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
· 1983
· 1984
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

IX.

~

i

~:?
~l

listopad 22.
22.
»
»
22.
22.
»
28.
»
28.
»
'j)
28.
28.
»
28.
»
28.
»

»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
prosinec
»
»
»
»
)'

»
»
»

»
»
»
»
)'

»
»

..

čís.

čís.

~;j

»
»
»

»

28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
5.
I2.

R I 1311/22
R I 1343/22
Rv I 321/22
Rv I 599/22
R ! 1201/22
R I 1251/22
R I 1338/22
R I 1351/22
Rv 1 575/22
Rv 1 656/22,
R 1 1319/22
Rv I 657/22
Rv I 928/22
R II 396/22
R II 405/22
R II 424/22
Rv II 243/22
Rv II 263/22
R I 1371/22
Rv I 238/22
Rv I 250/22
Rv I 448/22
Rv I 730/22

·
·
·
·
·
·
·
.
·

2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051

R II 427/22

· 2052
· 2053
.2054
· 2055
· 2056
· 2057
· 2058
· 2059
· 2060
· 2061
· 2062
· 2063
· 2064
· 2065

R I 1278/22
R I 1302/22
R I 1349/22
R I 1352/22
R 1 1374/22
R I 1375/22
R I 1378/22
R I 1383/22
R 1 1386/22
R 1 1387/22
Rv I 157/22
Rv I 345/22
Rv I 372/22
Rv I 698/22
Rv II 136/22
Rv II 163/22
R I 1391/22
Rv I 1410/22
R II 443/22
R II 446/22
Rv II 355/22
R J 1402/22

· 2066
· 2067
· 2068
· 2069
· 2070
· 2071
.2072
· 2073
· 2074
· 2075
· 2076
· 2077
· 2078
· 2079
· 2080
· 2081
.2082
· 2083
· 2084
· 2085
· 2086
· 2087

prosinec
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

»
»

»
»
»

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12 .
12.
12.
12.
12.
13.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
22.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.

R I .1405/22
R 1 1410/22
Rv 1 521/22
Rv 1 526/22
Rv I 708/22
Rv I 714/22
Rv 1 721/22
Rv I 741/22
Rv 1 1460/22
R II 448/22
Rv II 190/22
Rv II 214/22 '
R I 1388/22

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
čÍs. pres. 1107/22 2101
· 2102
R ! 1178/22
R I 1291/22
· 2103
R I 1389/22
· 2104
· 2105
R I 1396/22
R I 1416/22
· 2106
.2107
R I 1426/22
R I 1431/22
· 2108
.2109
R I 1432/22
.2110
R I 1436/22
· 2111
Rv I 356/22
· 2112
Rv I 471/22
.2113
Rv I 729/22
.2114
Rv 1 731/22
· 2115
Nd I 660/22
R II 457/22
· 2116
· 2117
R· II 467/22
R I 1433/22
· 2118
· 2119
Rv 1 488/22
· 2120
Rv I 728/22
· 2121
Rv I 739/22
Rv I 1488/22 . · 2122
· 2123
R II 453/22
R II 462/22
· 2124
· 2125
Rv II 64/21
· 2126
R II 386/22
· 2127
R 1 1425/22
R I 1440/22
· 2128
R I 1445/22
· 2129
R 1 1455/22
· 2130
Rv 1 266/22
· 2131
Rv 1 1539/22 . · 2132
Rv II 232/22
· 2133
Rv II 291/22
· 2134
· 2135
Rv II 311/22

Tiskové chyby:
Stránka

"

"
"
"

"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

'.'

"
"
"
"

"
"

9, zdola: správně "svolili" nikoliv "svoliti".
13. zdola: správně "pak" nikoliv "jak".
10. shora: správně "nárok" nikoliv "národ".
21. zdola zní takto: "uplatňuje z toho důvodu, že platil
za žalobkyni dluhy, jest souhlasiti s ná-".
129. řádka 11. shora: před slovo "i" vlož "nýbrž".
136. řádka 1 O. zdola: sprá vně (§ 2 lit. a) do t č. zák.) nikoliv (§ 2
lit. a ob Č. zák.).
201. řádka 11. zdola: za slovo "třetího" vsuň ,,§u 1.'"
240. řádka 20. zdola: správně ,,(§ 74 ex. ř.) nikoliv ,,(§ 73 ex. ř.).
249. řádka 11. zdola: správně "nepřípustnosti" nikoliv "nepřístupnosti".
271. řádka 4. zdola: správně "Budw. 3255" nikoliv "Budw. 2355".
282. v záhlaví Č. 1570 správně.,,§ 5 žel. dop. ř. nikoliv ,,§ 55 žel. dopr. ř.".
288. řádka 22. zdola: za slovo "ukazují" vlož "úbytek".
340. řádka 21. shora: správně "ač" nikoliv "oč".
366. řádka 4. zdola: správně" § 796 obč. zák." nikoliv ,,§ 786 obč. zák. ".
386. v záhlaví čÍs. 1624 správně "v §u 1402 obč. zák." nikoliv
"z §u 1402 obč. zák.".
391. řádka 1. shora: správně "v" nikoliv "o".
407. řádka 11. zdola: správně "CI jako" nikoliv "a jako".
409. řádka 17. shora: správně ,,1921" nikoliv ,,1919".
431. řádka 18. zdola: správně "jako" nikoliv "jeho".
4 70. řádka 6. zdola: za slovo "Ani" vlož "ze".
4 79. řádka 8. shora: správně "vjíždějícího" nikoliv "vyjíždějícího".
503. řádka 16. shora zní: "v řízeni nesporném po rozumu . . -. ".
519. řádka 4. zdola: správně "žalovaný" nikoliv "obžalovaný".
520. v záhlaví čís. 1699 druhá řádka zní: "pod odkládací po dmínkou, že pro datel . . "
.
528. poslední slovo v záhlaví čís. 1703 správně "pořízení" nikoliv
"přelíčení" .
530. řádka 3. zdola: před "tvrdí-li" čárka, nikoliv středník.
548. v záhlaví čÍs. 1715 "Přípustnost" nikoliv "Příslušnost".
549. řádka 15. shora: "kterými" nikoliv "kterým".
560. v záhlaví čís. 1722 v poslední řádce správně "navržena" nikoliv "nařízena".
571. řádka 2. zdola: správně "nepřípustný" nikoliv "nepřístupný".
585. řádka 4. shora: správně "opatrnosti" nikoliv "neopatrnosti".
599. v záhlaví čís. 1747 poslední odstavec počíná: "Pro platnost ... "
nikoliv "Pro neplatnost ... ".
609. řádka 22. shora správně: "k jejich zajištění" nikoliv "z jejich
zjištění" .
614. řádka 25. má býti "správně" nikoliv "správě".
616. řádka 3. shora: správně "v" nikoliv "o".
621. řádka 9. shora: správně ,.0" nikoliv "a".
625. řádka 13.-12. zdola: správně "může" nikoliv "nemůže".
629. řádka 12. zdola: správně "Není" nikoliv "není".
9.
19.
77.
125.

řádka
řádka
řádka
řádka

Stránka 633. řádka 9. shora: správně "s nímž" nikoliv "s níž".
633. řádka 8. zdola: správně .,zanedbaném" nikoliv "zanedbávaném".
" 674. řádka 8. zdola: před slovem "čl. VII" odpadá závorka.
" 680. řádka 1 O. zdola: správně "užívání" nikoliv "užíváno".
"
683. řádka 1 8. shora: správně "obdobné" nikoliv "podobné".
"
683. řádka 13. zdola: správně "proto" nikoliv "proti".
"
684. řádka 20. shora: správně "zamítavé" nikoliv "zamítané".
" 703. řádka 6. shora: správně "a" nikoliv ,,0".
"
709. řádka 12. zdola: nikoliv ,;náhrada" nýbrž "úhrada".
" 714. řádka 2. shora: před ~lovo "škrtnuta" vlož "nebyla".
"
717. řádka 15. shora: za slovo "případě" vlož: "pokud se týče
"
užívání nemovitostí, s druhé strany poskytují však dlužnící
určitá práva a požitky zejména pachtovné. Avšak v tomto pří-".
717. řádka 1 6. a 1 7. odpadají.
" 757. řádka 13. shora: "bylo - těmito" vynechej.
"
757. řádka 1 5. zdola: správně "Nebot" nikoliv "ne bot".
"
772. řádka 15. zdola: za slovo "manžela" vlož: ,,8 jeho nezl.
dětmi, ač si přece, vcházejíc V nový sňatek, mohla" a nyní
přijde řádka 1 4. zdola.
797. řádka 3. shora: správně "žalovaný" nikoliv "obžalovaný".
" . 797. řádka 12. shora: správně "v prodlení" nikoliv "z prodlení" .
"
806. řádka 23. zdola: správně "byla by" nikoliv "byla ty".
"
826. řádka 2. shora: správně "tedy" nikoliv "tady".
"
826. řádka 5. shora: za slovo "vyšetřování" vlož: "které provádí,
"
náklady vyšetřování".
839. řádka 8. shora: správně "čl. 343 obch. zák." nikoliv "čl. 344
"
obch. zák.".
847. řádka 11. zdola: správně "znění" nikoliv "jmění".
" 851, řádka 15. shora: správně " ... fakturu k podání žádosti o do"
vozní povolení".
864. řádka 1 O. shora: správně "čís. 76 ř. zák." nikoliv "čís. 75 ř. zák. "~o
"
873. řádka 1 7. shora: správně ,,§ 503 čís. 4" nikoliv ,,§ 504 čís. 4".
" 875. řádka 22. zdola: správně "úřadu" pikoliv "řadu".
894. řádka 5. zdola: správně "útrat" nikoliv "trat".
"
902. v záhlaví čís. 1928 v druhé řádce: správně ·"majetkovými"
"
nikoliv "majetkové".
902. řádka 18. shora: správně "zamítl" nikoliv "odmítl".
"
923. řádka 21. zdola: správně "práva" nikoliv "zpráva".
" 929. řádka 4. shora: správně "jeho" nikoliv "jen".
"
937. řádka 10. shora: správně ,,1919" nikoliv ,,1920".
"
944. řádka 20. shora: zá slovem ,;prodateli" vlož "náhrady".
946. řádka 5. shora: správně "za" nikoliv "na".
" 947. řádka 8. zdola: správně "mylně" nikoliv "vylně".
956. řádka 8. zdola: správně "vyhověl" nikoliv "nevyhověl".
"
959. řádka 12. zdola: správně "vyjimečné" nikoliv "vy:imečně".
"
960. řádka 1. zdola: správně "provedla" nikoliv "proveda".
"
972. řádka 8. shora: správně "předmětem" nikoliv "podmětem".
"
980. řád~~ 6. shora: za slovo "kříži", vlož: "jako platebny poštovní
spontelny Vídeňské a nikoliv".

"

987. řádka 5, zdola: správně "k" nikoliv "v".

Stránka 1001.
"

"

"
"
"
"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1004. v záhlaví čÍs. 1990 správně ,,§ S 19 čÍs. '2 c. ř. s" nikoliv
,,§ 51 9 Č. 2 j. n. H.
• ,

1 029. ~~'dka 16. zdola: správně" 1920" nikoliv" 190".
1 061. radka 8. ,zdoJa: správně § 1382" nikoliv § 1328"
1062. v'dk
"
".
r~ ~~. sh~r~: za slovo "oko" vsuň: "musela by sama do~~zatl, ze s JeJÍ strany jednáno bylo pouze na oko'"
~
rad~a .4', s~ora: správně "platným" nikoliv "planým".
·v zahlavl ClS. 2047 správně "kompensační" nikoliv kompensanční".
"
1090. ~dka 1,~. shora: správně ,,§ 2R" nikoliv ,,§ 29",
1091.
~~dka 5. shora: má býti "právní" nikoliv "správní",
1101.
ra~ka 2. zdola,:~ z~ ~lovo "penězům" vsuň: "s jinými penězi
~r;nlsenym, dokaze-II zalobce vl<~stnické právo ,k penězům".
1103. radka 25. shora: správně· a" nikoliv o"
1116.
:~dka 25. shora: správně "dovolací" nikoliv "odvolací".
1116.
~~dka 16. zdola: správně "dodatečně" nikoliv "dostatečně".
1124.
~~dka 22. shora; správně ,,(§ 394 ex. ř.)" nikoliv ,,(§ 349 ex. ř. ".
1153. radka 11. počíná slovem "ku".
1161 . řádka 7. sbora: správně_ zda" nikoliv zde"
v,
" "
•
1162. :~dka
19. shora: správně "v" nikoliv "z".
1165.
~~dka 2. shora: správně "právě" nikoliv "práve".
1177.
:~dka 21. shora; správně "právni" nikolív "správní".
1177.
:~dka 18. zdola: ~právně "I,I1usely" nikoliv "museli".
1191. :adka 12 .. shora: správně ,,1921" nikoliv ,,121 H.
1199. rád~a 6., sb,ora: správně "a p." nikoliv "s. p.".
1199. v zahlavl ČIS. 2108 správně "dovolací" rekurs 'nikoliv
d
vola:í" rekurs.
"o 1200. řádka 4. shora: správně "rekursníbo" nikoliv okresního"
1201. řádka 19. zdola: správně ,,§ 3a) záb. zák." Ílik~Íi v ,,§ 3a) z·ák.
zák.".
1211,' řádka 11. shora: správně ~,dále" nikoliv "déle".
1216. Vy ,záhlaví čís. 2118 správně "Nepřípustným" nikoliv
"Nepnslušným".
.
'I :224. řádka 17. zdola: správně "dovolání" nikoliv "odvoláni".
1247. řádka 21. zdola: správně "zvolení" nikoliv "svolení".
1248. řádka 9. shora: správně "jest vidno" nikoliv "jak vidno".
1257. řádka 15. zdola: správně "podmět" nikoliv podnět"
-"
.

gg;:

!

v

"

"

.

Čís. 1394.

Fakturového sudíště neopodstatňuje laktura, udávající divojí platíště,
ale jen jedno sudíště doložkou, že kupní cena jest splatna a žalovatelna
v prodatelově bydlišti a že bude vyzdvižena dobírkou_
(Rozh. ze dne 3. ledna 1922. R I 149,l(21.)
Žalobce. opřev místní příslušnost k žalobě o faktur'll ze dne 16. března
1921. jež obsahovala doložku "splatno a žalovatelno v Jičíně". současně

však též poznámku: ",dobírkou '5' díky vyrovnáno". zadal žalobu na okresním soudě v Jičíně. Žalovaný ,(bytem v P. v obvodu okresního, so,u'du
v Benešově) vznesl námitku místní nepříslušnosti. jíž (} k r es n í s o u d
vyhověl a žalobu o'dmítl. I~ e k u f' sní s o u d zamítl námitku, místní nepříslušnosti. D ú vod y: Příslušnost z faktury dle §, 88 odstlavce druhý
j. n. není zalo.žena. když bnď doložka o příslnšnosti výslovně je napadena.
nebo když faktura se s'Oučasně jako smlouvě odporující pozastaví, po pří
pOJdě když flaktum bez poznámky S'e vrátí. nebo zásilka jako neobjednaná
se odmítne. Žalov,uná i napadené u-snesení jsou na stanovisku" že 'příslIWš,
no.st z faktury je v tomto případě vyloučena ze dvou důvodú: že totiž
odporováno bylo faktuře jakožto smlouvě se příčící. a že zboží byle> odmítnuto jako neobjednané. Ani ten ani onen důvod neO,bstojí. Neodporuje-li
se, výslovně stanovení příslušnosti ve faktuře, stanoví z;ákon. že z jistých
jednání kupitelc nutno usuzovati na mlčky proievený nesouhlas, s 'l1Istanovením' o příslušno.sti. Takovýto nesouhlas lze sice předpokládati, k'dyž
faktura všeobecně se odmítá jako smlouvě odporující. toho vŠ!ak žalovaná
neučinila. Dopisem ze dne 19. března 1921. obdrževši fakturu ze dne
16. bř'ezna 1921. prohlašuje. že nemůže zásilku při'jati. ježto se zástupcem
měla vyje-dná-no, že se likéry -nemusí hned platiti, žallwHcí však že za's,Há
zboží Ula do,bírku. a dále že. není-Ji zboží ještě odesláno. nemá je žalující
posílati. ježto žalovaná nemá peněz. Žalovaná tedy fakturu a zásilku pozastavuje jen z jednoho zvláštního důvodu. že toti" zboží se zasllá na
dobírku proti smlouvě. Z toho.lo jednoho uplatňovaného důvodu nelze
však uS'uz-oviati, že se žalov-aná ohradila proti stanovení příslušnosti, co,ž
ovšem lze usuzovati, když faktMa všeobecně ·se napadá pro nesouhlas se
,smIQuvou, nikoliv však naopak, když se uplatňnie určitý jiný důvod. Prohlášení žalované. že zboží nemŮ'že platiti. není výtkou nesouhlaSil se
smlouvou. V uvedeném dopisu ze dne 19, března 1921 se t;;kéoid'mítá zboží
jako neobjednané, to stalo se dopisem ze dne 28. března 1921. Tímto do'pisem ·odmítnutí se ·ovšem stalo. soud rekursní má však odmítnuti to.
pokud se dotýká i doložky o příslušnosti. za opozděné. Zákon nestanoví
sice. do které doby se mají vznésti námitky ,proti f~ktuře (zásilce). by
mohla příslušnost z faktury dle § 88 odstavec druhý j. n. býti vyloučena.
ale to 'ply.ne ,ze všeobecných zásad ohč. práva 'Obligačního, pokud ',.e týče
práva obchodního. Stanovení příslušnosti dle § 88 Q·dstavec druhý i. n.
Civilnl rozhodnlt!. IV.
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děje se smlo",;,ou na základě nabídky prodávajícího a pfÍielím nabídky té
kupujícím, při čemž ovšem mlčení k naMd'Ce pokládá se za so,uhlas dle
dle positivního předpisu cit. zákona. Má-Ii tentc} souhlas býti vyloučen,
musí kupující předsevzíti činy, které zákon k tomu účelu předpis.uje, zajisté
ve lhůtě pro přijetí nabídky jinak předepsané, a to, ježto se tu· jedná na
nbou stranách o obchod, ve lhútě čl. 319 abch. zák., tedy .ihned po dojití
faktury. Jinak by byl prodávající vydán nebezpečí, že mu kupudící může
vznésti námitku nepříslušnosti proti jeho žalobě, třeba po měsících, jen
když před ž.alobou zachoval se dle § 88 adstavec druhý i. n., čímž by
ustanovení této příslušnosti, která přec je v z1jmu pTodávajÍcího" pozbylo
pro něh'o pmktiokého významu. Odmítnutím zboží jako neobjednaného· dopisem ze dne 28. břez'na 1921 nemohla tedy pHs.lušnost z faktury býti
již vylo,učena. Jaké zboží se zasílá, viděti bylo z faktury a "alovaná měla
také možnost, hned po dojití faktury vznésti námitku, že zasílá se zboží
neobjednané.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého ·soudu.

ovou okolností, nýbrž novým výkladem obsahu faiktury ca do místa
již dopisem
ze dne 19. března 1921 zaslané fakture vytkla, ze ob-sahu]e neumluvenou
po-známku o dobírce, čím~ napadla před?i':~ ~obírky jako ,s,mlo:Ulvě se pří
čící a příslušnost davolaneho soudu vylueu)lcl. Jest tedy pnslusnost okresního soudu v Jičíně se stanov'ska § 88, odstavec druhý j. n., vyloučena.

~lace'ní, kter~'ž je i v rekursu přípust~ýn1. Stačí,v že žalov!~ná

Čís. 1395.

Tím že kupitel ve lMtě §n 933 obč. ·zák. uplatňoval ze správy nárok
na zruŠení smlOUVY. zachoval ,I právo, vznésti po uplynutí Ihuly té nárok
na snížení kupní ceny.
Článku 350 obeh. zák. jest užiti obdobně i při obchodech místníelL

V tom že plazivý kůň byl při prodeji opatřen lžicov.jtým udidlem, by zakryta 'byla vada, jest spatřovati prodatelův civilně.právní podvod.

(Rozh. ze dne 3. ledna 1922, Rv I 757121.)
Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze upříti aprávněnosti. Nesporno jest, žc faktura ze dne 16. března 1921, žalující firmou stremě žalované zaslaná,
obsahovala doložku "k placení a žalrwání v Jičíně«, současně však též
poznámkm "dobírkou s díky vyrovnáno". Dle § 88 odstavec druhý j. n.
musí fakturia, má-li založiti příslušnoM faktumího soudu, obsahovati doložku, že platiti dlužno na určitém místě a že na tomtéž místě lze podati
z dotyonéh() jednání žaloby. Paktura, obsahnjící dolozku o splatMsti pohledávky v bydlišti odesílatelově a zároveň poznámku, že trhová cena
bude vyhrána do,bírkou, tedy v místě bydl.i,štěad'resáta, obsahuje souč<Lsně dvě rúzná místa splatnosti, v tomto případě Jičín, jako bydliště
odesílatele zboží a jiako bydliště žalované P., llok,ud se týče místo dotyčné
železniční stanice· tl., kde dráha jako zmocněnec zaJobkyně trhovou cenu
předem měla vybrati. Poněvadž pak žaJobkyně zboží skutečně od'es]ala
stmně žalované na dobírku ceny trhové, byla tím jednotnost místa placení
a místa, kde žalo'bu podati lze, pOf<U'šena a to nejen fakturou samou, nýbrž
zeiménana to následovavší dobírkou, čímž vlas·tně Jičín jako místo placení byJ vyloučen a na jeho místě mělo býti placeno v tl. Poněvadž
normu SU 88 j. n. jako výjimečnou dlužno vykládati přesně, způsabem ·obmezujícím a dle řečeného jednotnost místa platebního a žalobního, normou
tou žádaná, je vyloučena tím, že faktura obsahuje dvě růmá místa pla- /
tební aJ toliko jed!nú místo žalob ní, není zde předpokladu §u 88 odstav;;{
druhý j. n. pro pfíslušnost okresního soudu v Jičíně. Odvoláním dobírky,
předsev7Jatým dne 30. dubna 1921 žalujkí firmou, nemohla na'stati konvalidacepoznámky splatno a žalovatelno. v ]}číně, poněvadž zboží došla do
tl. dne 24. března! 1921 a odvolání dobírky se tudíž stalo po"ději, takže
faktury, opatřené náležitostmi zákonem předepsanými, zde nebylo souoasně s dojitím zboží, tím méně před jeho, dojitím. Okolnost, že žalovaná
strana ua tuto nesTovnalost fakturních poznámek poukázala teprve v davolací stížnosti, -není Jejímu uplatnění na závadu, nebot rekll'f'S ,sice nesmí
obsahovati nové okolnosti la důkazy, tím však není vyloučeno, aby obsahoval nové právnické vývody. Poukaz na zmíněnou nesrovnalast není

Zalobce ko·up"1 dne 29. července 1920 od ž"lovaného :pár ko.čárových
koní za 24.000 K. Když po té zjistil u jednoho z koní, že vyplazuje stále
jazyk, domáhal se v šestine,dělní lhůtě zrušení smlouvy a vrácení kupní
ceny. Při kupu viadynezPozMoval, ježto kůň by! opatřen lžicovitým
udrdlem, jež zamezovalo· VYPlazování jazyku. Za řízení u prvé stolice vznesl
žalobce dne 4. listopadu 1920 eventuální žalobní návrh na snížení kupní
ceny. O ba niž š í s (} 11 d y vyhavěly tomuto eventuálnímu žalobnímu
žádánÍ. O d vol a c í5 o u cl uvedl mimo jiné v d ů va d ech: Zalovaný
namítá, že nárok na zmenš-ení kupní ceny zanikl, ježto byl vznesen teprve
dne 4. listopadu 1920. Nárok ten však není samostatnýmžalobním nárokem, nýbrž vyplývá z původně uplatněného nároku ze správy na zrušení kupní smlollllvy a vrácení kupní ceny, oba vytryskuj} z tého,ž pramene,. Měl-Ii žalobce za t<J, že va,da,zia njž žalov.aný ručí ~§ 922 obč.· zák.)
a pr-o n"ž va něho nastupuj-e, jest tak podstatnou, že by měla vzápětí
zrušení smlouvy, a podaHi v tomto snl,ěru voas žalobu, upl1a'tnil nárok ze
spr~vy (§ 933 a·bč. zák.); jaké nás 1 d k y vada ta má, ukázalo 'se teprve
v řízení prúvodnÍm, jímž vyšlo na jev-o, že vada není zp'Ůsobilá, by při
vO-di13J zrušení smlouvy, nýbrž 'Pouze ,snížení kupní c'eny a protD ž1alobcc,
když to hylo zjevl1o, vznesl eventuální žalobní žádost. Zaloboe mohl sice
- a bylo by to proň bývalo C() do útrat výhodnějším - upustiti zcela od
náruku na vrácení kupní ceny a domáhati se místo. něho pouze jej'ího snížení, k čemuž _byl Oid prvopočátku oprávněn, ježto vrácení celé kupní
ceny není ve svých účincích ničím jiným ne'žli snížením, jež jde tak
daleko, že stráví celou kupní cenu.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl po právní stránce

e

v

důyodech:

Co se týče právního p.osouzení věci, trvá dovolání na' nálí.'1itce, že
nárok žalobcův na zmenšení ceny je,st prekludován, poněvadž ho žalobce
neuplatnil v 6týdenní lhůtě §u 933 obč. zák. Tuto námitbul vyvrátil odv{}lací soud důvody v podstatě správnými. Jeho· mínění, že nárok redhí-

"

5

4

bičnÍ

není vlastně mClm JJllym než nárokem na zmenšení kupní ceny,·,
které jd'c tak __ da~ strávÍ celou };:ttptll UC1w.) 'OVŠ-el1l ne'lze' sdíN:~"fL-

Nárok na redhibici a nárok na zmenšení ceny liší sč od sebe j'ak co do
'svých náležitostí, tak i co do svého, obsahu, Oprávněný ncmúže voliti ten
neb onen z obou

nároků

a nárok na. zmenšení ceny není obsa'žen v ná-

roku redhihi'čním jako nároku širším, Jinak jest však vývodům odvlolacího so.u'du ,přisvědčití. § 933 obč, zák, ustanovuje, že ten, kdo chce ,sp;'ávu
žáda-ti, musí -své .právo, j-de-li o v1aJdy ,dobytčat, II soudu uplatn'Hi do
6 týdnů, Žalobce uplatnil žalobou v této Ihútě plazivost jazyka koní jako.
dírvod správy, Tím si zachoval právo, žádati správu pro, tuto, v,adu a nemLlže mu uplym;tí

lhůty

trániti v tom, by

nečinil

nároku' na ono právo

které se po,dle výsledků prírvodního řízení jevilo být' opodstatněným:
Při tom nutno dále uvážiti: POld!e čl, 350 obch, zák nemůže prodavatel
užiti předpisů čl. 347 a 349 obell, zák" když se dopustil pc>dvodu, Tu neplatí lhúty čl,' 349 obch, zák, pro podání žaloby pro vady zboží. Předpis
čl, 350 obch, zák, ,spočívá na úvaze', že pmdatel, ktcrý vědomě PO,rušuje
své povinnosti ,a k tomu

míří,

by kupitele oklamal, nezasl'uhuje zvýšené

ochrany, j'akOll bezelstnému prodateliposkyt,uJí čl, 347 a 349 obch, zák,
Toto ustanovení platí o,všem jen při obchodech distančních a ne při obchodech místních, pc>nevadž také čl, 347 a 349 obch, zák. platí jen při
distančních obchodech, Poněvadž však ,obmyslný pwdatel zajisté nezasluhuje, by ho bylo více šetřeno, jde-li o obcho,d místní, než při obchodě
distančním, není závady, by nebylo předpisu čl, 350 ob ch, zák obdobně
použito i pří obchodě mí,stním,
jaký vd'e právě jde. Bylo zjištěno, že
kohyla, u které se pla'Zivost jazyka vyskytovala v míře větší, op,atřena
byIa lžícovitým udidlem, když koně byli žalobci předvedeni ku přezkc>u
šenL Taková udidla slouží dle zjištění ni'žších soudů k tomu, by zl1l.iněná
vCťda byla ukryta. Bylo tedy zúmyslně učíněno opiatření, by žaIobce vady
té nepostřehl a by byl ,uveden v omy!, To jest jednánímpo<dvndným VJ)
rozumu čl, 350obch, zák Jsou tll tedy podmínky, by usbnovení čl, 350
obch, zák. bylo na tento přípa,d obdobně použilo, co.ž vede k dŮos.ledku, lie

°

ž,a.Iovaná není an1 oprávnena,-namHati, že nárok

žalobcův

jest vázán lhúi:ou

a že lhůta byla zmeškána, Zjištěno ovšem nebylO, že žalovaná věděla
o tom, jak byl ž'a,lobce oklamán, ale J1a tom nésejde, poněvadž žalovaná
ručí za, své lidi, j.imž prodej koní svěřila,
Cís. 1396.

I když návrh na vyhlášeni upadku byl podán před zrušenim vyreL
návaciho řizeni nebo do 14 dnu po jeho zrušeni, muže dlužnik odvrátiti
vyhlášení úpadku průkazem ,že neni n něho neschopnosti k placení.
Předluženost nemusí býti zároveň neschopnosti k placení.
V tom, že dlužník v řízení vyrovnávacím pojal pohledávku do rozvahy za účelem zjištěni hlasovacího práva věřitelova, nelze ještě spatřo
vati bezpodmínečné uznání pohledávky dlužníkem.
(Rozh, ze dne 5. ledna, 1922,

R I 1557/21/1,)

firma V, a M. vyro.vnala se na 55 proc. se všemi věřiteli až na
Leopold'a tl-a, jenž domáhali 's,e po té vyhlášeni úpia'dku, K r a j s k ý s o II d

nevyhovél v r ch n í ze 111 s k ý s o u d úpadci, vyhlá,sil, D úvod y: --V-čřitel, n~vrhl1jící vy~lášc?í úp~dkll na, dlužníokov? jmění, ~usí
v

dle § 7l k, ř, osvědčiti svoupo,!'l;,da'/J{ll 1 pla:~bn~ nezP,usobI!OstdluznIl~a,
p0111edávka stěžo,vatelova osvedcena Jest overenym vy tahem z Jeho ~o:
'ch knih dále do,pisem J,a'l1a V-a ze dne 20, ,d'ubna 1921 a konecne
I dl i l ,
." '
,cJOozvaholl
ku dni 3L srpna 1921, f'Irmou V, a M, sestaveno," a lejImI
1 rřejl1ými 's:p'olečníky ve vyrovnávacím říz'ení přísežně potvrzenou, ve
~~eré pohledávka ta uvedena jest,452.615 K 05 h; v'e, kter~,ž v?Ši y~é
:'na byla dle seznamu pohledavek, k vyrovnaVaJClmu nzelll pnhla-

~z~Ých pohledávk.a 484,455 K, přihlášená stěžo,vatelem, Vleči tomu. jest

~~,ohláiení jmenované firmy ze dne 7, !istopad~ ~ 1921c, kterým ~e pOF í: á

xistence pohledávky stěžovatele, vratke a nemuze otrastI skutecnosÍ1, ze'

~ohledávka jest osvedče,na, Po~ud )d~ o ,nezpů~obilo~~ plateb?í: jest ohI:d-

ně jmenované firmy ptorvedenym setre~m~o a ~~ve~evSl~ uznanltl! Jas. v~.-a"
bývaléllo vyrovnávacího spravce dluzm~u ZJlste,~~, ze ku dm ~O: rIl'll!"
1921, kdy po odmítnutí návrhu vyrovnacIh'o vyhla;;en bYL, n~ ]m:u,I dIIE,-

níkú úpadek, činib aktíva firmy, k diSPOSI? JSO~Cl ,a po.zustav,apcl z nevyčerpaného uvěru u banky, z hotovostI, do,blfeK, nespomych pohledávek cenných pa'pírú a zboží, k expedici určeneho, ,úhrnem 'a'S 280.415 JS,
oprot;' čemUž činila pasiva 1,113]13 K 28 h, .a, ž~ žádný z ús~ta,vú n;:chtel
p",kytovati záruku za 55 proc, kvotu vyrovnaCI, ,kterou dluzmc! pn vyrovnání nabízeli, ač II několika peněžuích ústavu 5'0 o, to ucllazelI, Seznánim správce úpadkové podstaty Dra, K. zjištěno, že po vyhlášení
úpadku byla tu kaso·vní hotovost pouze 1212 Klih, nestačící k veden!
závoclu, že ve fHi'Úlce banky na jeho dotaz, zda není tam hotovo,st pro
dlužník~, bylo mu sděleno, že sice bance větší pohledávky od firmy pos,toupeny byly že však splaceny nebyly a většina určena jest kn z,aplacení pohledáv~k banky, Teprve po dalším jednání ,podařilo se jmen?~
vanému správci po,bno'uti ,dirigenta filiálky ku poskytnuti 6.00.0 K a pozdeJ!
pak na intervenci třetích osob 100.0 K, čehož pou'žito k vedení závodu,
Veškeré tyto skutečnosti svědčí tomu, že výše jmenovaná n~ma ne~isPo:
uuje s dosta1ečným vlastním provozovacím fondem, že pracUJe na zakla.de
úvěru a s\"ěřeného, jí materiálu, Za těchto pomčrů nelze' za to míti, že by
věřitelé i kdyby se poměry výrobuí i tržní příznivě utváhly., kryti byli,
ježto p~měry tyto vylučují, by z normáluích obchodních příjmů pořízena
byla nutná hotovost ku krytí tak vysokého pasiva, o jaké tu jde, Není
tedy pochybno,sti, že firma V. a M, "<vými vlastnímí prostředky běžným

svým záv,azkůrn obchodním dost{lti nemůže, čímž dúna: }est platebn1 její
nezpůsobi'losL Tato jest s ohledem na majetkové poměry této firmy ,nikoli
přechodní, nýbrž povahy trvalé, vyvěr.ající z nednst.atku pr'ovo.zovacího
fondu. Tím vyvráceno jest tvrz-ení dlužnice, že pouze přechodně jest nezp.ůsobi!ouplatiti. Na dotčeném stavu věci nemění ničeho, že dlužnice dodatně se všemi svými věřiteli vyjma's.těžovatele se dohodla, že jim 55
pro,c, jich pohledávek zaplatí hrued a zbytek v pohodlných splátkách mě
síčních, poněvadž právě tato okolnost svědčí tomu, že není s to, naléhadícím věřitelům ihned zaplatiti', K rozva1Ze předložené Josefem S-cm, dle
níž 18, října 1921 ónila ,8'ktiva <lvčetněspomých aktívl 1,163.644 K 95 h a
pasiva (včetně sporných pasiv) 1,158.30.0 K 98 h, nelze hleděti proto', že
Josef S, p.odáním ze dne 19, Iisto,padu 1921 pmhlásil, že pravý -st~v jest
t(}liko ten, který udal při svém výslechu dne 8. listopadu 1921, Dle přede-
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slaného jest splněna i dmhá náleútost § 71 k. ř. totiž ne~;fr.~~b;lo~t platební jmenované firmy.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

. ,P;D. pO"ouzení,}:da jsou zd~ podmínky vyhlášení úpa·dku na dlužníkovo
lmelll k na~r~u ventele dle §, 68 a 71 konk. ř., je rozhodnou doba, k.dy
sgud konecne rozhod~J.e o tom, < zda má úpadek býti vyhlášen čili nic
ú,,§ ~7: k. f. a 406 c. r. sJ. Dle " 71 k. ř. odstavec prvý, druhá věta je
z~rosten navrhující věřitel povinnosti, osvědčiti platební neschopnost diuž111k.. , byl-II podán návrh na vyhlášení úpadku před zrušením řízení vyrov,naclho, nebo do 14 dnů po jeho u.u.šení. Tím není však dlužníku vzata
moznost, ab,: On osvědčil, že jeho neschopnosti platební tu není. Neschopnost. ~lateb'l1l Je tu, tehdy, když dlužník, ne maje platebních prostředků,
nem~ze, zaplatltl sv:, s p I a t n é dluhy. Dluhy dosud nesplatné, nebo pos.ho~e!,e nel~e za.poclta!! na vrub platební neschopnosti; vždyť může býti
.Q·luznlk ~ predlužen a přece ve smyslu zákon" nemusí býti ne.s.chopen
~ placem {sr. §. 69 k. ř. a pamětní 'spis k §§ 68" 69 k. ř., Bartsdl-Pollak
Konkurs,ordnung 1916 I. sv. § 68 poznámka 2 a 3). Výslechem Dra. T.
lak? svedka osvědčila dlužnice dle zjištění nižších soudů. že týž učinil
Jmenem firmy V. a M. se vše m i věřiteli až na navrhovatele dohodu, že
ll~ ,~5 ,proc. pohledávek zaplatí hned a zbytek v pohodlných splátkách
meslcmch, menší věřitele že za'platil, nebo hned zaplatí. O věmhodnosti
tohoto svědka nenídůvod'u, pochybovati. tím méně, když již dne ll. listo.
p.adu 1921 .oznámll soudu jménem firmy V. a M., ž'e největŠí věřitele firma
ta US P Ok?Jlla, zaPlace~ím, celkové části 136.538 K 78 h dle předloženého.
Eotvrz;,em frIIalky Agrarnl banky a menší části dlužné zároveň poštovním
se~o,:,y~ úřadem věřítelům poukázala a když j:'ž 12. listopadu 1921 před
lozll Jm~nem firmy té potvrzení firmy Simon li. o zap.lacení prvé splátky
30.000 K, 50 h .,: dne 18.lIstop.adu 1921 podobné potvrzení věřitelky P-ské
obchodm spoleenosti s r. o., ve kterých potvrzeních ohražnjí se zárovelÍ
tyto, vel~é věř~telky proti pokračování v jednání (} vyhlášení úpadku,
?onevadz by lIm za daných okolností byli věřitelé očividně zkráceni
\§ 1!6 owstavec prvý, druhá věta). Mimo navrhovatele Leopo'lda li-a
nemela dle tohoto zj"štění firma' V. a M. v čase, kdy soud rozhodoval
o to;n, zda úpadek má býti vyhlášen (9. listo,p.ad111921), žádných na!ehavych d~uhů, nýbrž nanejvýše dluhy poshovené, které dle shora vyvozenych zasad nezpiIsobuií plaJtební nesc!J.opno.sti ve smyslu §I§ 68 a 71
k. r. Pokud se pak týče pohledávky Leopolda tI-.a, dlužno poukáz.",ti
k to~u, že je ~o jediná nevyrovnaná; pohle,d'ivka proti celé řadě jiných
velkY~,h pohleda,ve15' kterou firma V. a M, co do důvodů sice uznává, jejíž
nyneJSl~ eXIstencl vsak po-pírala a popírá, tvrdíc komp'cnsaici .s,vé vzáj'emné
pohledavky z důvodu náhrady škody, kterou ve svýcb rozv.ahách v řízení
kon~u;sní~ i vyrovnacím uvádela.Navrho:vatel Leopold li. vidi plné
::.zna~1 sve p,ohledávky v tom, že firma V. a M. v tabele vyrovnacího
nzenl pohledavku tu z částiuzmda, a dle tabely té, vlastně rozvahy k .31.
s:~nu 1921, v níž tato její pohledávka uvedena není, s)'Oži<la vyjevovaCÍ
pnsahu. Leč nebYlo-li zde jiných okolností, nelze z tO.hG ještě s určitostí
vyvozovat] neobmezené, bezpodmínečné uznání pohledávky té, ježto

pohledávek v řízení vyrovr~acím ~ěje Se je~,om ke. z-j~~~ění hlapráva věřitele beze všecp dusled'ku na pOjmer meZI vente-lem a
dldníkem, zejména nezjednává exekučního titulu jako v řízení konkursním
(sr. pamětní spis k §
k. ř. ,a~ Bartsch-~oHak K.
;v,.str. 249 poz.
Tato jediná pohledávka ne mu ze proto p,nvodltr zaver, ze drma V. a M. Je
v.e' smyslu zákona neschopna k ,placem (sr: Bmts::h-Pollak 1. ~. poz. 2),
naopak je přisvědčiti závěru prveho soudu, ze ~de slo pouze 0, prechodnou
tíseňpla/ební a nikoH o neschopnost platebm ve smyslu zakona.
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4).

Čís, 1397.

Ustanovení .§ 527, odstavec druhý, c. ř. s. o nepřípustnosti dovolacího
rekursu je~t použiti obdobně i v řízení konkursním.
,
(Roizh. z·e dne 5. le.dna 1922, R I 1557/21/2.)
Do usnes'ení rekursního soudu v řízení konku:rsním, jímž bylo usneis,ení
prvého soudu zrušeno a uloženo mu, by řízení doplní! a' z~ovu rozhod~
aJniž b;yla vyhraže,na pravomoc, vznesl navrho·vatel dovolacl rekurs, Jenz
byl rek u r sní m s o u d.e m odmítnut jako nepřípu~tný.
,
Ne j vy Š š í s o u d uevyhověl rekurs,u do odmltaclho usnesem rekursního sc>udu.
Důvody:

Dle § 172 konk. ř. je pro konkursní říuenl použiti Oi b do b ne předpiSŮ
civilního soudního řá,du, Jur. normy a uvozovacího zákona k nim, pokud
v konk. řádu není nic jiného stanoveno .. Je proto v řízení konli1ursním po'užíti i předplsu § 527 odstavec druhý c. ř. s., dle něhož jenepřípuslným
rek>urs proti zrušovacírrm usnes·ení druhé stolice, kterým by'lo uloženo prvé
stoHei doplnění řfzení a .pak nové rozhodnutí, aniž ,byla vyhražena pravomoc. Ovšem že použití to je o b do b n é a ne·lze proto, jak stěžovatel se
domnívá, vyžadovati, by zrušov,a'CÍ usnesen.í naHdilo, nové rozhodnutí po
.slyšení st·1' a n, ježto řízení .konkursni poměrl> stran vůbec nezná. Zde
možno mluviti pouze o novém wzhodnl1tí p'O doplnění řízení slyšením dotýčných účastníků nebo. jiným vhodným šetřením (§ 173 odstavec pátý
konk. ř.), které slyšení a šetření též bylo nařízeno a pfC>ved.eno. Soud
rekursní proto právem prohlásil, že rekurs stěžovateluv pmti jeho zrušovacímu usnesení bez výhr:ady pra'Vomoci Je rie'ptfpustným.
Čis. 1398,

Při přeměně společnosti s r. o. ve veřejnou obchodnl společnost nelze
se obe,iiti bez likvidace, byť sp()[ečnlcl ~ouh[asili a byli u obou společností
týmiž,
(Rozh. ze dne 10. ledna 1922, R I 1111/21.)

Rej 's tří k o v ý s o II d povo\il zápis přeměny sp(}lečnosti s r. o. ve
obchodní spoleČ1wsl. Rek u r sní s o u d opověď zamítL D ů
vod y: Napadené us·nesení Gdporuj'e ustanovení §§ 89 aJ 96 zákona ze dM
6, března 1906, čís. 58 ř. zák., dle něhož při zrušení společnosti s ručením

veřejnou
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obmezeným je

}l~-tno předsevzíti Okvidaci

'Cl'

tlGnÍ

lik-vid-ace

-předepsána

toliko tehdy, když jmění společnosti 's'e pr-enáší na společnost ,akciovou
nebo na .jinou spo.Ječnost S ručení-Ín 'obmezen}'rm.
Ne j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolacímu, rekursu.
Důvody;

Dovo,lací rekurs není o;dův'Odněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor
druhé stolice a poukazuje stěžovatele na důvody napadeného usnesen;.
jež jsou 's,právně a nebyly vyvráceny dovo-lacím rekursem. K jeho vývodům se podotýká, že v z,áko,ně 'O společno'stech s r. o. není mezery
ohl'edliě lik,vidace .a' proto nelze· přihlížeti k čl. 1330bch. zák. naopak
v §§ 95 a 96 .onoho zákona jsou taxativně vypočteny pr-ípady, ve kterých
likvidace, zákonem v zájmu věřitelů nařízená, může odpa'Ó'nouti. T2ikověho
případu tu není a proto j.e likvidace dle §, 89 .obligatorní, jak vysvítá též
z -ustanovení odstavce třetího § 91, že jmění společnosti s D. 1"., zb}'Tvající
p.o ,zaplacení a zajištění (lluhů, 1ikvidatoři směj'í rozděliti mezi společníky
teprve po uplynulí tříměsíční lhůty, ·s,!anovené ve ,pro,spěch v.ěřitelů. Mylným je názor stěžovateHI, že jde v tomto případě o pokračování ve ,SPolečenském poměru mezi týmiŽ společníky pouze pod jinou Pl'ávni fo,rmoil
neboť dle § 2 zmíněného z{rkona je společnost s o'. r. právnickou osobo'u:
r02ldílnou od osob společnfk1r, která výhr,a,dně ručí věl"itelům. Z toho, je
zřejmO', že :při pfem'eně společnosti s o. Y. ve veřejnou obchodní společnost
nelze se obejíti bez likvidace a to ani za ,souhlasu společníků, ,aui teh,dy,
isou-li společníCi obo,u spolcčností totožnými.
Čis. 1399.
Věřitelé přednostních pohledávek mohou žalovati, exekuce vésti a
případě se domáhati úplného zaplacení SVýCh ,pobl,edávek ueřízení vyrovnávacím.

v každém
závisle na

(Rozh. ze dne 10. ledna 1922, R I 1360/21.)
~ Zemská úřado-vna I. Všeobecného pensijního~ lústavu pro znzence domaha1a se povolení exeku:ce vnuceným zřízením práva zá,sta-vního na
polovici nemovitosti dlužníka, ohledně niž bylo2l~vedeno vyr.ovcnávací
řízení. S o u d ip r v é s to I i c e 'exekuci povolil. Rek u r sní s o u' dexekuční ná:vrh zamítl. D ů vod y; Dle § 10 Vyr. ř. ze dne 10. prosince 1914,
čís. 337 ř. zák. nemůže býti 'PO za"edení vyrovnávacího řízení, jak se to
stalo v tomto> 'lJřípadě, na věcech dlužníku náležeiících nabyto soudcovského zástavního a uspokojov"cího práva. Bylo tedy ,"'esprávné, povoliti
vymáhající straně navrhovanoU' exekuci na věc, patřící povinné IStr,aně,
ohledně které jest zavedeno vyrovnávací řízení a měl návrh tento býti
zamítnu!.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

__ ,deno v~írovnávací řízení To však učinil nc;právern, neboť jde o před-:zave·
tnípohledávku ve smyslu S 23 (4 vyr. r. a podle, 10 '4)
, t a k o,ve't o
nO~ledávkY zú~.távají vYTovna:cím řízením netknuty a jen po!~d ~n:ezeny,
~o za vyrovnacího řízeni nemůže- bS/ti pro ně navrženo vyhlasen~ ~pad~u.
r;odle motivů k tomuto § mOh?,u .věřitelé ?,o,hled~;,ek '! ,ods~avcl ctvrterr;
clených žalovati, exekuci vestl a v ka~d'em 'PrIpade upln eh? za placem
~~;ch pohledávek nezávisle na řízení v;vr~o:nadn: se don;ah~~t1. T?v\O
právo jim přísluší proto, že nejs-ou yyr,o;vnmu učastm. 'I 0 ' nlah tez 0. ~eL:
telích přednostních, kteří nemají práva ,hlasovacího (~ 39 [1]) a jejlchz
pohledávky musí býti plně uspokOjeny ,§ 46 [2]).
j

.

•

) '

Čís.

"

1400.

Předpisu § 46(3) vyrovn. ř. odporuje doh<Jda, dle niž některým věři
t lům má se dostati plné úhrady přisluš,enství Cíllrat), kdežto pohledávky

l~ných věřitelů

mají jen

částečně

býti hrazeny.

.

{Rozll. ze dne 10. J~od'n<r 1922, R I 1558/21.)

Vyrovnávací soud schválil vyrovnání, jímž měli ll'epriv~l,~go.yan} vč:

řitelé obdJžeti na úplné vyrovnání pohledávek 60 proc. ~aPltalu a uro~n
a veš ker é již přisouzené soudní útraty. Rek u r snl s o u d odepre!

,;,e

vYf'ovnání poiVrditi. D ů vod y: Příslušenství, pohledáv~y požívá
Vy:
wvnávacím řízení stejnéh.o pořadí Si pohledavkon (coz jmenovlte platI
i o útratách SPOrIt a e'"ekucí), avšak'tolikO' t~nkrá!:, k,dYŽ ,,:zllIldo ~z d"
zahájení vyrovnávacího řízení {§ 24 vyr,o,vn. r.). PrIsl~senstvI tako~e Jako
wučástpbhledávky sdílí tedy osud pohledávkY same, proto, mUSl :_,lllm
býti tak nakládáno j"ko s pohledávl~ou samou tak, ,aby s~ vsemI vcr,~~h;
nepožívajícími práva přednostellskeh'O, bylo, stem,e z~chaze~o. Ne,stcJne
zacházení s věřiteli vyžaduje dle § 46 (3) vyr'o,:,~. r. JejIch .::ys}~vny souhl'as: Toto platí v tomto případě iohledne SOU'dlllCh utrat pnhlasenych ve
vyrovnávacím řízení družstvem S., jelikož, útraty t!tO' ':'Zlll~!y r?zsudk,~m
ze dne 27. červenoe 1921, tedy po zaháJem vyr'ovnav.aclho nzem, sta:~lm
se dne 22. července 1921. Vyrovnávací n,ávrh ",ní, že věřite~é nep;lvIl<;gO'vruní obdrŽÍ na úplné vyrovnání polrleodavek ,60 proc. kap Italu a uro~n,
a veš ker é již přisouzené soudní útraty. Tlm se shora JmenovanYI?
věřitelům l>l:!ledně sondnich útrat, tedy součástí jich pohledávek poskytUje
.oproti 'Ostatním věřitelům zvláštní výhod<r. V tom nade vší pochybnost
sp~třovati dlužno nestejné nakládání s věřiteli, jak to na zřeteli má § 46 (3)
vywvn, ř. Že ostatní věřitelé k tomuto ne'Stejflému nakládání v:Ý's]ovně
svoliti, prokázáno l1enÍ. Proto, ž'e návrh vyrovnací s uvedeným ustan,~~
vením vzat byl Za podklad jednání při vyrovnávacím roku ze dlle 21. za;'1
1921 po,rušeny byly předpisy'vyrovnávacího řízení v '§ 46 (3) vyrovn. r.,
čímŽ clán j'est dwvod pro odepření schválení vyrovnání dle § 50 čís. 2
Vyr.oVll. ř.

N e i v y 'š š í s o li cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody;'

D ů vo dy;

Rekursní soud zamítl exekuční návrh z toho d1rv'O,ďn, že bylo v příčině
polovice nemovitosti, povinné straně patřící, na kterou se exekuce vede,

Spr,ávný je názor rekursního soudu, že vyrovnání, ujednané mezi
Karlem B-em a jeho věřiteli, odporuje § 46 (3) vyrovn. ř., poněvadž
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ně k t e rým věřitelům má se dostati plné úhrady jejích pohledávek

zále~,:jícíeh v 'soudních útratách, kdežto ka.p;,tálové pohledávky v š'e c h
v:nte~ů mají dojíti jen částečné úhrady. Toto přednostní postavení soud~Ich .utrat není ?důyodněno vyrovnacím řádem, jenž v § 24 přiznává
utratam,Jako pfIslusenství stejné pořadí s hlavní pohledávkou. Dlužno
proto ?T! vyrovnání naložiti se so,udními útratami stejně jako s hlavní
pohledavkou I co do úhra,dy. Výhody poskytnuté jen některým věřitelům
hy! 1 pouze "C? do příslušenství, hez vÝ'Slovného svolení ostatních věři~
telu, od,porun § 46 (3) vyrovn. ř., a je napadené usnesení dle § 50 .(2)
vyrDVll. ř. správně odůvodněno.
Čís. l401.

Spolewnstva výrobní a hOSPodářská (zákon ze dne 9. dubua 1873,
70 ř. zák.).
, Při zápi~H, odštěpného závodu do rejstříku nesmí se soud odštěpného
za~odu pouste~i do zkoumáni jiných podmíliek n,ež těch, jež jsou uvedeny
v §§ 6 a 9 zakoHa o spolewnstveclt. Jmenovitě nemůže zkoumati zda
spolewnstvo vyhovuje předpisům §§ 1 a 3 zákona.
'
čís.

(Rozh. ze dne 10. ledna 1922, R I 1565/21.)
Ob ch o dni s o u d v Praze nevyhověl žádosti pobočního závodu
banky, jejíž hlavní závod byl již zapsán do rejstříku krajského sOiud,,,
v ~IhercI, by povo.]en bYl zápis pobočky do rejstříku společenstevníhn.
~u~ody: D~e ~čelu II 2~Manov neni předmětem podniku přímá podpora
clenu,,:, J.,ch vydel~ua !'ospo:d:aření společnou hospodářskou činností, ježto
nesmeruJe anI k vymbe nových hospodářských statků a tím pOdmíněnému
ro:,,:,n?žení příjmu členů, ani k rationelni spotřebě statků těch a tím podmme~e,:,u zmenšení výdajů členů, ",ni konečně k zachování hospodářských
statku cleny nabytých tak, že založe,né sdruženi nemá ani v ]}odstatě
eoV~hy spol'ečenstev po rozumu § 1 zákona ze dne 9. duhna 1873, čis. 70
r. zak Sdružení toto má dle § 2 stanov za předmět provozování obchodů
b",nkovnich, jichž Ve formě společenstevní provozovati nelze a členové
mají ve svénn výděllm, a hospodaření podpor'Ovánibýfi jen ne~římo rozdílením docíleného zisku·. Nehledě k tomu dodatek »in der TschechoslovakeI« jest nesprávným, ježto »T1schechojslov,akei« není ani v jazyku ně
meckém označení čsl. republiky. Znad-Ii, že činnost družstevní vztahuje
se,ua c,e~é st~tní území republiky čsl., pak není označení to pravdivým,
Jezto vetsma c!enstva bydlí u západní a severozápadní hranice republiky
a jen ojediněle v ostatních částech. Z důvodů těch nelze odštěpnéhO: závodu založeného sdružení jako spo,lečenstva do rej,gtříku S'P'olečenstevního
z"Esat! ,tfe?a by hlavní závod sdružení toho již ve společenstevnfm rejstnk~ zapsan byl, poněvadž soucl odštěpného závodu rozhoduje o podané
op?ved" samostatně {§ 10 cit. zák.). Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil.
D,u v ~ Id y: Vzhledem k § 11 zák. společ. nemůže býti pochyby o ,oprávnenoslI o,bchodního 'soudu, u něhož se za zápiS odštěpného závodu v Praze
žá.dalo, ku zkoumání, zda smlouva' společenstevní odpovídá zákonu (§ Z
mm. nar. ze dne 14. května 1873. čís. 71 ř. zák.) a jest věcí přihlašovatelkv
hy se se o odstmnění dotyčných závad postarala. Citování §§ 6 a '<)
společens. zák. v §- 10 ma p.ovahu předpisu formálního o provádění zápisů

'0

d

rejstříku 'S.,p'olečen,stevního, a: jich uveřejňování. Ve .yě~~ samé dluž,no
kázati na to, že při každém společenstvu a tedy 1 pn tomto sp?le-

~ou tvu musí předmět podniku přesně odpovídati účelu spo,lečenstevn,mu,

cegs 1 zák. společen, vytčenémul a musí tedy čin~Dst spole~ens~tva vyhov
ti rázu s v.é p -o moc II o -s' t i členstva, to,Hz s P -o 1 e Cll e I I li p'ro~
vova vání .obchodu a p'oskytovam
, , uveru
"
k II zve lb"
e em vy d'lk
·e II a z",vno-tI
~
~Ioz~ J'es t tedy zejména vyloučena v§eliká taková činnost, kde na základě
cenu.
•
"
- d os t'ava t'1 pouze vy'. ~
vklady členů melo
by I
se cenum
' ' 'kapitálu
9 druzellI
,
"
'k
I'
těžku (dividend) z činnosti vý~el'ecne ,nI o r; na za'kl
. . ajd"e sve?~mocn ()stl
. členy a se členy rozvinute, a lze len merou podmdno,u a ucelu .v § 1
~:,z~ák. vytčenému vyhovující přip,ustiti též čin~no~st ,na o~.??y, t~etI,_ ~~
člen!y, Isé vztahující, tedy na ~ př. II spole'čen~t:v uver~Tllch pnnmam p:ne~:
nich vkladů i o,d nečlenů. Otazka, zdadotycne sDolece,;stvopro,:ozule tez
obchody ,(§ 13 cit. zák.) řídí se vždy jen dle pred,,;,etu spo,le,censtva a
. n za'kollném rámci svépomocnostJ (§ 1 CIt. zak.). Jest tedy n~p. av žd y Je v
.
'k
d ' d .. , h
dené usnesení z důvodů tam uvedcnych a za ~nu o P0v-VI allcl~ ,osp~a'
'est v'ee', st'ežovatelky hy predmet spolecemtva z'ťsadam
ve dl nenIQ a J '
'...
'
' '
Sn 1 cit. zák. přizpůsobila. Odůvod'neno jest vs~k na?,adenc usne,sem I ~o
do firemního dodatku "in der TschechoslovakeI«, vzdyI se tu J~dna ,dle
předlože.ných dokladů o společenstvo dosud p,o,:ze v LIberCI uSldle,ne,~ a
. y' šl'eJ'ící vésti filiálku též v Praze. NeodpovI,da do,datek ten sl<utecnym
zam
. . ",'
'. 4 Cl.
'[ za'k ..
)
pomerum, jimž každá firma od.povídati mUSI
N e j v Y š š i s 'o u d zrušil usnesení nÍ'žších soudů a uložil !,r~ém~
soudu, by, n,epřihlížeje k užitému zamítacímu důvodu a doplne radne
řízení, znov,a rozhodl.
v

I

D

ů

vod y:

Právní řád nemÍIŽe hýti sám v sohě rozdělen, nemá-Ii n~stati hezřádí.
Dle § 8 záko;na o společenstvech společenstvo po práv,:.neexistuje, d'okud
neb:l'lo zapsáno d:o' rejstříku společenstvo ,rOZ. do. rels5nku, soudu zavod~
hlavního. Zápis do toholo reistříku jest tedy skutecnostI konstltutlvm,
prá:vní existenci společenstva zaklád.ající. Zdali zříze,~í spo,lečenstva odpovídá zákoITU tedy zda sl·eduje cíle §u 1 zák. o spolecen. a zda jeho flrma~
vyhovuje př~dpisŮm §u 4 téhož zákona - právě, ty dvě otázky ,s,e tn ~:l!
mítly a právě jen ony mohou vzhledem kl § 3 zak. v ohledu matenelmm,
t. j. mimopředep<sané formální náležito,sti přihlášky přijiti Ve ~řetel, musí
zkoumállo býti prve než se zápiS tento povolí, tedy soudem zavodu hlavního, II něhož zápiS musí býti proveden dříve, než se žádá za zápis 'll, soud~
závodu odštěpného, (§ 21 odstavec třetí ob ch. zák . .a § 7 odstav,ec druhy
zák. o společen.). Byl-Ii zápi, hlavního závodu práv'OpI.atně povolen a
proveden, jest tím rozhodnuto, ž e t II vše c k y pod min k y ~ á k 0nitého zřízení společenstva jsou, a pmto S 8 praVI, ze společenstvo od té doby existuje právně. Není tedy nejen potřebí, aby se
podmínky ty zkoumaly ještě jednou, když se žádá za zápis u soudu závodu odštěpného, nýbrž je to dokonce nepřipustno., ~eb?t jak;nile by s,:
to připus,tilo mělo by to za následek, že soud o.dstepneho zav·odu, Jenz
měl-li by pr'ávo přezkum·u, musil! by v t'OID PQ,žívati úplné samostatnosÍ1'.
došel by k v)'sledku právě opačnému, že tu totiž záIconnépodminkY
dány nejsDu, a tak bY tu byla o téže věci cl'vě sobě odporující rozhodnutí,

12

~ož ~~'O~tIVJ S~ z?klCtdní zásadě právního, úřadu, 'ovlá~té!jJgLYše"cko uPl:ivo.~ _
,o~malm, z~-- Ú ;.a~I ~t o. Léže v~e~l ro'~hOdovati ,nelze, že rozhodnutí jednou

pravoplatne ucmene ~ma pro ucastnrky, ,PT'O něž vyneseno bylo, ma,e záko·na, pl~-tnost pro ndy ;§ 12 obč. zák.), a: to p'latí i o rozhodnutích I-ízení
nesp~r~eh~ ,(§ 18 nesp. /Iz.), <kam věci rejstříkoV,é patři (§ 15 ocls.tavec
dr~hy, uv ~ ~ak. k obch. zak. a " 7 odstavec dmhy zak. o společen.). A tento
pravm~ r~I?'e~ ~erhorreskova.ný odpor přivo,zují ndžší stolice sv}'rm rO'2~odnntlm, Jlmz prec ro.zhodnutí soudu hlavníll(} závodu zvrátiti nemohou. .
Za~atelka z rozhodnutí toho·to soudu nabyla .práv, vyvíjeti činnost podle
svyc:h stanov,! tím, že by vedlejší závod zapsán nebyl, r,ezmařila by se .
Wm cI,nnos.t, jez by vedlejšímu závodu připadla, nýbrž žadatelka byla by
pr~ste,:,;oc~n~ }Jrováděti ji~rgány závodu hlavního, a výsledek není jiný
TIez ~tez9vam cmnosh spolecenstva, jehož práv'ní existence uznána. K tomu
s~eclell1e z,e zá~<,?na o, společenstvech samého: § 10 praví, že odštěpný
zavod mus: ohlasen,bYh u soudu pro. něj příslušného a že při tom zachovali, Jes! predp!'sy §§ 6 va 9, t. j. ohledně výtahu stanov, jenž musí býti
uVB;:]ne~ ~ z..,api'Su zmeny stanov - otázky to, j-ež se danéh6 případu
ne~y~;1. !rne~redpisy tu citovány nejsou, i plyne z toho jasně, ž.e soud

?d~tcpnehQ zaV'odu do zkoumání přes tento rámec pCtuštěti se nemá, zem!ena. t,edy.., ne, zda: sPůleče,Dstvo vy.hovuje pře1dpisúm !§§ 1 a' 3, t. j. má,

zakonrty ucel a zákonitou firmu. Byl! by jinak zákon místo předpisů
:§~, 6 a 9 .prostě dosadil předpisy §§ 1 až 9. Tak celkem i nauka ač o. ton'
zd'{a sou:d .o d't'
'I
'
,
"
S e.pne ~G ~~vo,du oprávněn jest čj, není, legálnost zříz;ení spolecenstva zkoumati, pnmo se nevy.slovuje. Stross: Dws oster Oen Oes
~tr. 79 klade si otázku" z,da ::ápis odštěpn'ého závo.du vázán je';t na ~ankci
~u 8: ::da te'dy aU! odstepny zavod po právu nepozllstává dokud nebyl
v t,eJstríku zapsán, a do.spÍvá k zápornému zodpovědění ,otá~ky: poněvadž
v ;§ 10 není §, 8 citován, tedy se, praví, sankce jeho. na Odštěpný závod
nevztahuJ~, vzak?n ,zcela p.~trně ji naň rozšířiti nechtěl, když citaCi tu pom,lUUI. OdstepnY,zavod eXlstllJ'e tedy právně i bez zápisu, jen jestli hlavní
zavod Jest z;;pson a společenstvo tedy existuje. A to úplně odlJO'vídá
duchu ,zákon~: odštěpný závod není než vedlejší pllsobiště společenstva.,
a, kdy:: ~pol,e~eust;'o, jedno':1 právně platně eXistuje, nemůže mu ani toto
P~sobIste by tl odplr.ano. TllU, že je k zápiSU přihlásí, VYhovuje jen .s.vé
zakollJ~~ pnvmnosti, jež. mu }e uložena k vůli evidenci. Odepřením zápisu
nezman ;,e ~edy PŮSO?'I'Šlě, nýbrž překáží se P·ouze evidenci. Co. se týče
fnlUY~ ma uz Staub vyklad pro do.cela obdobný případ, I. j. stran akciové
spolecnosti. Dle čl. 211 ohch. zák. také akciová společnost právně neeXlstu~e, dokud nebyla zapsána do rejstříku roz. rejstříku hla'vního závodu
a,dle cl, 21~. lUusí i zde pobočný závod přihlášen býti k zápisu u PříS]UŠ:
n~ho,?w uel, s,?ud,u. A !u praví S/aub-Písko § 5 k čJ. 212 doslovně: »při
prrhlasce odstepneho zavodu akciové společnosti není věcí so.udce pří
pust~ost zvolen~ firmy zkoumati, když v rejstříku hlavního závodu již
zapsana byla. Tlm nabyla (společnost) práva, pocl označenou firmou obchody Provo~ovati." A dokládá se 'německé praxe. Soud odštěpného zá::~du zkouma len dodatek k firmě, jenž se vztahUje na označení jeho odstep~o~tl. Dle ho.řejšÍch vývodů je tedy rekursní soud na omylu, když
p:avI, ze vzhledem k § 10 zák. o společen. nemůže býti .pochyby O' oprávnenosti soud~ ,?dš!ěpného závo?u ku zkoumání, zda smlouva společen
stevU! odpovlda zako·nu, a nepravem se dokládá §em 3 min.nař. ze dne
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pt-kvót.na-· -1873, čÍs. 71 ř. zák. Ve -skutečnosti § 10 zálL na takové právo
viÍbec souditi nedopoušt~, a,'~ 3 naL cil. nemá jiného ~myslu,. než ž:e, ukládá
dbáti zákona, i zalezl tedy JeH na tom, Jak zakollll '1nZumetll,

Clt.U-

d
,
d u II
. k' vuob ec ''"s
'9
7'ou
-J' II§ 4 zák. má na mysli soud zavo
1 avU!'h (), Jaoz
, · ,1
"Z
J: I ávod hl~vní na mysli mají, nebol o odštépném mlUVÍ teprve § 10,
lento z pak sám cituje ony předchozí, jichž zachování i soudu tohoto závodu
aukládá
en a to jsou ien !S,:
"§ 6 a 9. K nnecne ne Ize nevzpon;enou t'1, ze "dl e "~ II
cit. min. mař., je-li odšt,ěpný záv~d v, ob;~du SGlu:d~ zavo,d~. hl~v~lho, ne, " se dO' reistříku .samostatne, nybrz Jen poznamkou pn zaplsu hlavzaplse
"
.. . ,
'k '
" . d' 11
ď
'h za'vodu Ale nedá se arm my;;ht, ze by sowd v ta. ovem pllpa e 1 avm
I11 o ·
.
,
k
d
'tl
d'
d
',
.
.' d zapsal zápi'S vedlejšího zav,odu vsa' o ml z llVO li nezaKom~~l~~ smlouvy' neb hlavní firmy. Bude tedy tal<o;,Ý vedl~!ší ~ávod be~ pře
kážek zapsán, byl by to však odp·ox, kdyby Jm,: vedleJsl ~avo,~, l,;nz podléhá soudn jinému, z udaných důvodů byl odmlt!]ut. Poueva~z ;,s~k JSou
vážné pochybnosti i o legálnosti firmy, ~owd. Jde o o·zna;:em »!ll der
<,

<

<

Tls,chechoslo,vakei«, dl,u:žno ,před rozho·dnuhm ,ZJ:StJ!l, zdalI zaplS ,~ soudu

hlavního závodu vešel v právní moc a nepodlcha vIce rekursu, coz vzhledem k době obou žádostí není na jevě.
Čís.

1402.

Suďiště podle § 87 j. n. předpokládá, že žalDvaný je v čase žaloby l11;a·.
litelem závodu, není však podmíněno tím, že závod ď".sud s,: provozuJe,
Spor o pohledávku ze služebního poměru zaměstuance zavodu Jest spnrem,
vztahujícím sek závodu.

O(ozh. ze dne 10. ledna 1922, R I 1571(21.)
Žalobce domáhal se na úpadkové podstatě spoletnosH výpla(y služného" jež mu přís],u,šel0 jakio obchoďvedoucímu v továrně a zadal' žalobu
u okresního s'oudu, v jeh'ož obvodu jest továrna, v níž byl zaměstnán. Zalovaná vznesla námitku místní nepříslušnosti, jíž s O' II d p r v é s tol i ce
vyhověl a žalo·bu odmítl, made za to, že Mldiště §11 87 j. n. nelze se dovo,~
lávati, ježto provoz v to·váme, .o niž jde, před podáním ža!'oby ustal. R ek U" sní s.o 11 d námitku místní ne·příslušnosti zamítl.
Ne j v y Š š í so ,ud nevyhověl do,volacímu rekursu.
Důvady:

Není o tom sporu, že jde o pohledávku pwti po·dsta!ě konkursní (§ 46
2 a) ko'nk. ř.), ačkoli ne'l'zes·e ze 'žaloby dO'vtipiti, jak při měsí6ním
·s.lužném 2500 K nárok za čas Cad' 19. duhnaJ 1921 dO: 10. oervna 1921, I. j.
od uvalení konkur.su do 'opuštění služby nebo vzhledem k dopisu správce
ze dne 10. května 1921 třeba za čas již od 1. duhna do 10. června 1921
právě 3300 K činiti má. Jest tedY dle § 111 odstavec druhý konk. ř. sudiště
§ 87 j. n.· přÍjJustné, pakli podmínky j'eho jsou d{un~. Po'dlnínky tyjSO,ll::
aJ) aby žaloval1á měla v okrsku dovolaného soudu zvláštní závod, a b) aby
zažalovaná pohledávka vztah[}vala se na tento závod. Ad a). Tu s.e před
pokládáďl'e znění zákona, že žalo'vaná strana ten zvláštní závo·d ješt~
v čas podání žaloby má. Tomu v tomto případě tak bylo, nebo! ruem
čís.
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sporno, že továrna, o nii jde, po-wd' eXistuje. Aby však tento zvláštní
závo-d v čas podání žaloby také ještě pro- voz o v á n byl, toho se dle
znění a ducha zákona nevyhledává. N-ebo-! do-kud závod existuje, třeba
už PrDvowván nebyl, předpokládá a vyžaduje nicméně iistou' spr á v u
a v tom právě spočívá důvod toho;to sudiště, že žalovaný se svou, správou
také "d'e usídlen jest. To se podává z § 75 j. n., dle něhož ,při společnostech
u:rčuje se obecné sudiště, jímž pro jeclnotlivce jest jejich bYdliště, dle jejich
'sldla a ;oa sldlo se poMádá v pochybl1oSti místo, kde se správa vedc. Dle
§ 87 j. n. pak vedle soudu tohoto bydliště nebo ,sídla pL-pouští se jako
sudiště také soud zvláštního závo'du právě jen z té příčiny, že se správa
závodu právě v místě jeho vede. Ad b) Pohledávka vztahuje se na tento
zvláštní závod, vznikla-li z jeho provozování. Ale i tato podmínkiť j,e dána.
Žalobce tvrdí v žalobě, že byl obchodvedoucím žalované firmy pokud se
tÝče její ,pú:dstaJty v továrně, o niž jde', a uplatÍÍ!uje zadrželý plat za dobu
shora uvedenou. Žalo,val1á ,s,trana tento důvod vzniku zažalov;aného nároku nepopřela, nýbrž jen uplatňovala, že uvalením konkursu tento závod
jako ta'kový zanikl - což <trei Í'e náhled mylný - " po;přela ovšem též
existenci nároku. Tato je otázkou až hlavního sporu, zde jde' jen o důvod
příslušnosti. Když žalovaná nepopřela, že žalobce byl obcho,dv,edoucím
v, továrně, dlužno to Id'le § 267 c. ř. s. pokládati za doznané, a věcí hlavlllho spmu bude, zdali ža'lobee dokáže, že v továrně té konal v ,uvedené
clo,bě podstatě služby, že za' to mu příslušel plat a jaký, jakož i, je-li za
uvedenou dobu zadrželý. Je tedy nesporno, že uplatňovaný nárok, exist,uje-li, pochází z provozování tohoW závodu, a tím jest i druhá podmínka
dana. Rekursní wulď k této, podmínce pmví, že žalovaná v dopise ze dne
10. května 1921 uznala, že žalobce byl ředitelem této továrny. Vskutku
ale v tomto dopise jako ředitel poznačen nenL V dovolací stížno,sti žalovaná pozna6uje to za nesprávné domnění, že žalobce byl i'eiím ztízencem.
nebo! prý byl spo!ečnfkem firmy a; i'ako takový jednatelem jejím a tak
prý Se poměr na tuto továrnu nevztahuje a 'Podmínka b) chybí.' Avšak
tot,o tvrzení, že byt žalobce společníkem a jednatelem firmy, je novotou,
k níž přihlížeti nelze. Mimo to je tato okolnost také nerozhodnou, neboť
jednatel, i když je společníkem, mMe sl nicméně za vedení závodu vymíni'ti určitý plat - to je zajisté přípustno, vždyť i v § 28 zák. {} 'společ
noMech s r. o. kl'a'de s,e v této funkd na roveň úředníkům a jiným plnomocníkům, a svědčí tomu též § 16 odstavec prvý a § 24 odstavec třetí
zákona toho." ž,e může každý jednatel býti se společno,stí ve zvláštním
smluvním poměru.
Čís. 1403.

Drobný živnostník ne,potfebnie k osobnímu provozování živnosti (§ 2,51

čís. 6 ex. ř.) psacího stroje se stolkem, aniž americké registratlU'Y.

(Rozh. ze dne 10. ledna 1922,' R I 1595/21.)
V exeknčním řízení pro, peněžitou pohledávk,"; bylo majiteli ka,nceláře
pro obchod a reklamu zabaveno zařízení kanceláře. Návrh povinného,
by z exekuce byly vyloučeny tři ps.ací .stoly, jeden psací stwj jedna
registratura, I kopírovací lis a tři> lúeslae x e k u ční s o u cl zamíÍl. R ek u r sní s o. u d vyloučil z exekuce 2 psací 'Stoly, jeden psací stroj, regi-

straturu, kopír'ovací lis a tři křesla, maje za to, že povinný jich potřebuje
ku výkonu své živnosti.
Ne j v y Š š í s {) 'u d {)bnovil usnesení prvého sou,d'U potud, že zamítl
vylučovací návrh ohledně psacího stroje, dvou psacíehs,to!ů, dvou křesel
a americké registratury.
Důvody:

Dlu'žník jest majitelem obeha,dní kanceláře, v niž provozuje obchody
druhu. Sluší tedy v otázce, které věci jsou z exekuce vyloučeny,
naň použíti ustanovení § 251 čís. 6 e'x. ř., podle něhož jsou nezabavitelny
ony předměty, kterých dlužník potřebuje k osobnímu, provozo;vání malé
živnosti. Rozšiřovati toto ustauovení na obchody většího rozsahu není
záko-nem odůvodněno. K: osobnímu provozování malé živnosti druhu výše
uve'deného 'stačí však úplně 3 psací stoly a 4 židle, které byly podle újemního protokoIudlužníku ponechány. Není zejména zapotřebí psadho
stroje se stolkem a židH, poněvadž ·korespondenci může si malý živnostník
obsta'rávati ručně, není třeha dalšíc!J 2 amerických psacích stolů, když
3 psací stoly byly již dlužníku 'ponechány, není třeba americké registra.tury, nebot korespondence malého živnostníka mMe býti uschována v zásuvkách tří psacích stolů, a; neltí konečně třeba 2 křesel, když již 4 židle
byly dJ,u,žníkuponechány. Nárok dlužníka na vyloučení těchto v,ěcí z exekuce byl tedy právem prvním soudem j.acko· bezdůvú:dný zamítnut.
různého

Čís. 1404.

I< uznáni žalobního nároku zákonným zástupcem '(llodllůrcem) strany
jest třeba svoleni opatrovnického soudu. Nedostatek průkazu o tomto
svoleni má v zápěti zrušeni rozsndku dle uznáni 'lli 496 čís. 3 c. ř. s.).
(Rozh. ze dne 10. ledna 1922, R I 1597/21.)
Pmzatimní ;púdpúrce žalovaného uznal žalobní nárok, nemaje k to.mu
sv,olení opatrovnického snudU!, načež pro ce s TI Í' s- o li d 'P r V é st (} 1i c e
vynesl w;zsudek dle uznání <§ 395 c. ř. s.). O Id' vol a c í s (} u d zrušil
natpadenýrozsudek a uložil prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci. řízení
doplnil a znovu r.ozhodl. D ů v o.d y: Výtce nesprávného posouzení právního nBlze upřítioprávněno'sti. I při r02Jsudku pro uznání jest podmínkou',
by ten, kdo nárok uznává, byl nejen procesuálně způsobilým, státi k soudu,
nýbrž i způsobilým, volně nakládati'předmětem sporu. Tuto otázku dlužno
posuzovati d'lepředpisů "občanského zákoníka, a potřebuje tedy dle § 233
zákonný zást'upce, v tomto případě prozatimní podpárce, k opatřením,
která nenáležejí k obvyklému a řádnému hospodaření, svolení sO>udu a
jsou dle § 865 obč. zák. ,právu, je,dnání hez toho;to ,wolení neplatnými.
Tuto otázku, kterou soud odvolací pokládá za rozhodnou, nevzal rrvý
sond vůbec na přetřes a bylo tedy dle § 496 čís. 3 c. ř. s. rozsudek zrušiti,
zvláště bdyž žalOtbcem ani nebyl učiněn dle § 395 c. ř. s. návrh na vydání
rozsudku pro uznání.
Ne j vy Š š í s o'lld nevyhověl rekursu.
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Dů

vody:

porech, vzešlých ze služebních ,poměrů, rozhodují úřa1dy samosprávné.

Uznáním ~alob~íhú nároku v2idal se prozatimní podpluTe žalovaného
odporu protI zalo~e, podr~,bIv se zvela žalobnímu nároku, takže procesní
sou~ I?ohI'~e dle § 395,:' r .s. omeziti na' rozhodnutí sporu rozsudkem pro
uznam',alllz, by, byl bhze zkoumal oprávněno.st žalobního nároku dte žalobcovych ud~Ju. Odv~lacf soud vyžaduje proto ,právem, aby zákonuý
za:,tupce prok~zal 1 zpusobIlost nakládati volně předmětem sporu, a sice
mel prozaÍ1mm po:dpůrce dle § 233 obč. zák. prokázati svolení opatrovni~keho sou;d~ k uznání žalob~ího _nároku. Procesní soud opomenul přes
ustanove,Dl ~, 4 od:tavec druhy c. r. 's·. průkaz tento si VYžádati. a je proto
napadene ~s~esell1_o:~vola:,ího s?ud~ zceJa správné. Vzhledem k pnlbčhu
s~oru nen~ treba ,resltl pnpadne dusledky toho, kdyby se byl zákonný
zastup ce zalovaneho ke sporu vůbec DBdostavii. Vzhledem k rekursu
uvésti dlužno)en .loUk, ",e v tomto případě byl by procesní oSo·ud po li~en
z~D,uma,tI :opravnenost n~roku dle skutkového, prednes.r; žalobcova, čehož
prl ~uznall1 dle § 395 c. r. s. nebylo. K zrušení ro·zsudku dle § 496 čís. 3
c, r. s. nebylo třeba výslovného návrhu odvolatelova' soud odv(}lací
učinil tak práv,em z moci úřední.

'

Čís. 1405.

Přípustnost pořadu práva pro žalobu okresního cestáře o služebuí
požitky.
(Rozh. ze dne 10. ledna 1922. R I 1599/21.)

, Žalobou, zadanDu na soude v lednu 1921, domáhal se žalobce na -okresmm zastuP,ltelství uznání, že jeho služební poměr jako okresního cestáře
Jest po pravu, tvrdě, že byl již asi před 21 lety ustanoven proza,till1ně
okresn~m cestá~em; žalobn,í nárok opíralo ,§ 2 služeb. řádu pro cestáre na
?~resmch sllmclCh v Čechach a o § 25 zákona ze dne 17. pro:since 1919,
ClS. 17 ~b, z. :a ni. na rok 1920. Pro c e s n ís .o udp r v é s t o I i c e
mzhodl o žalobě věcně, ;0 d vola c í s o u d zruštl sám -od sebe napadený
ro:zsudek a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. D ů vod y:
S ohledem na'Ulstanovení §§ 29 a 54 od'stavec prvý j. n. a § 5 obč. zák
nutno žalobcův právní nárok j:ak co do jeho· opodstatnění tak co do
.otázky ,přípustno,sti poradu práva, posuzovati dle zákonných: ustanovení
?la,tících ,v době jeho vzniku. Nutno tedy hledíc na to, že žalobce byj
J"ko cesta!, do :lužeb přijat již před 21 léty, míti za to, že na tentophpad
ne~e POU:'!l. zakona ze dne 17. prosince 1919, čís. 17 sb. z. ,a n. a že
dluzno vra!Jh se zpět ku právu, platnému v době vzniku žalo:bního nárD~u·v ~ejd~e u ?oměr soukromoprávn1, nýbrž veřejnoprávní, čemuž na's;re~oU!~e, z~ prava a povinnosti cestáře upraveny jls;ou z'Vláštními ,služebmml predplsy,že cestáři jako orgánové veřejné správy jsou vzati do
př!sahy a pož'Ívají ochrany zákona, ,a že jak o .pfi'jetí do sluŽebního po:
meru, tak o }~ho zrušení platí zvláštní předpisy, vydané příslušným úřa
der::. P?dle z~kona ze dne 31. října 1907, čís. 63 z.zák, pro Čechy byly
sluzebm pnmery samo,s~ráv.ných úředníků při okr.e's·ních výborech upraveny" a bcvla ustanovemm § 40 vymezena příslušnost soudů, které rozhodul1 sporcv o služební příjmy a výslužné úředníka, kdežto o(}' ostatních

~ře.dpis. tento, nevztahuj.e se však pDdle výslovného ustanovení § 43 téhož

zákona na zřízence, kteří iustanovují se k vykonávání podřízenějších
prací a výslovně jmenují se cestáři. Poněvadž vzhledem na veřejno
práv~í ráz žalo·bního nároku nelze v tomto případě použíti občanského
záko.na smlouvě námezdní, nezbývá než míti za to, že s,oud není k rozhodování příslušným, nýbrž že rozhodnutí přísluší podle § 57 zákona ze
dne 25. července 1864, čís. 27 z. zák pro Čechy úřadu správnímu s pořadím stolic, upraveným '§ 77 zákona! ze -dne 26. října 1860, čís. 36 z. zák.
pro Čechy.
N c' j v y Š š í s. o u d zrušilnap.adené usnesení a vrátil v·ec odvolacímu
soudu, by ro:zhodl o' odvolání, neh!:edě k domnělé nepříp,u,stností pořadu
práva.

°

Napadeným usnes'ením nebyla věc posouzena správně po stránce
právní. Odvolací soud odůvodnil usnesení své poukazem na ,~§ 29 a 54
o'd'stavec prvý j. n. a § 5 obč. zák. První dva §§ nehodí se vůbec na tento·
případ, § 5 obč. zák chT1ání sice nabytá práva, netýče lS,e vš'a'k př,edpisů
IDrmelního práva, stanovících buď pořad práva nebo řízen,í před úřady
správními. Předpisy tyto nemá na mysli § 5 obč. zák O lakové předp;'sy
jde i v tomto případě, kde rozhodovati dlužno jen '0 tom, zda spor má
býti projednán na soudě. Otázku tn lze zo,dvověděti jen .podle předpisů
pla,tných v době, kdy spor bYl zahájen. Předpisem tím je '§ 24 zák. ze
dne 17. prosince 1919. čís. 17 sb. z. a n" jenž přikazujoe spory '0 ,,1užehn,j
příjmy <Ji výslužné zřízenců, jakož i ostatní spory vzešlé ze služebního
poměru výhrad·ně soudům. Uvedený §- nejmenuje sice okresních cestářů,
avšak z nacdpisu zákona je patrno" že vztahuje ,se i na ně. Zákon rozeznává
dále v §§ 4, 6 a 7 mezi zřízend trva-le ustanovenými a zřízenci proza:timně volenými § 24 rozdílu toho nečiní, mluvě všeobecnč o zřízencích,
a dlužno ustanDvení jeho vztahovati n.a zřízence (i cestáře) obého druhu.
Nezáleží proto na tom, že žalobce nebyl dosud' jmenoy.án trvalým t. j.
definitivním cestářem. Nesporno je, že žalobce· bYl činným jako cestář
žalovaného okresu -od roku 1899 &0 července 1920, byl tudíž zřízencem
okre'sll toho již v čas, kdy záko·n shora uvedený nabyl účinnosti t j.
12. ledna 1920. Ža'loboupoda'nou v ~le<lnu 1921, tudíž zaúčinl10sti zákona
toho, domáhá se žalDbce uznání svého ·sliUžebníhopoměru jako okresní
ce-stář, jde pr'oto o ža,lohu ze. služ~bního poměru. Tím je odůvodněn pDřad
práva. Nezáleží na to Dl, zda prohlÓJsU se žalDbce do tří měsíců. ve smyslu
§ 25 (2) uvedeného záko'na, nebof ani platnost původní smlouvy mezi
stmnami nza~řené neměnila by ničeho na ustanovení § 24, ježto nebYlD
tvrzeno, že původní smlouva vylučuje pořad práva.
Čís. 1406.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z•.a n. o obnOVě drobnýCh

mmědělských pachtů.

Ustanovení § 2 písm. b) zákona nevztahUje se k případu, 'kde změna
ve vlastnictv! nastala teprve PO pachtýřově oznámení podle § 1 zákona.
Civiluf rozhodnut!. IV.
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Drobnýmlpachtýrl ve smyslu tohoto zákona jsou i ti, kdo h1edaji sice
ohživu v jiném zaměstnání než v zemědělství, jimž však pacht slouží
k doplnění výživy.

ochrana .pachtýřů stala i!us(}rní. Dle toho:!o výkladu nemůže Se
ustanovení § 2 lit. b) cit. zákona dovolávati.
Ne j v y šš í s.o u d nevyhověl dov·olacímu rekuC'su.

stěžovatel

<Rozh. ze dne 10. ledna 1922, R I 1600/21.)
Proti nárok.u pachtýřů na obnovu pachtu pozemků namítl vlastník, jenž
nabyl.po.zemku od' svých rodičil dne 25. září 1921, že ,si chce vzíti pa'chto,vane pozemky do správy. S o udp r v é s t o I i c e námitky zamítl a
pov?.)!'1 Oobnovu pachtu. D ů vod y: Jose! U. domáhal se zrušení pachtu
z duvodu § 2 lit. bl, avšak soud nesdílí názoru Jose!.a U-a:, že tohoto
ustanovení možno použíti v tomto případě, pokud se přihlíží k slo.vnému
zn~ní zákona. Ustanovení toho!(} může ·se dovolávati pouze ten, kdo chce
vZlli do vlas,tní správy pachtovanýpozemek, který teprve po 1. srpnu,
19;4 ,hYl pa?htová.n an_ebo. jehož ~abyl teprve po tomto dni od OSOby,
JeJlmz Jest zakonnym !d·edlcem. Z prednesení stmn zjistil soud, že navrhov~tel Josef U. nabyl sporných pozemků na základě smlo,uvy, která uzavrena byla dne 25. září 1921, od svých r(}dičů. Poněvadž zákon ze dne
12. srpna 1921 nve'řejněn by!' ve sbírce zákonů a nařízení v částce 71
která vydána byla dne 6. září 1921, tedy dle slo,vného znění § 2 lze vzta:
h~;V3'!i Pře_dpis:§ 2 pouze' .1Ja nabytí pozemku, které se stalo d(} vy.dání
zakona, lezto Jmak text zakona by musil zníti »nabyl anebo nabude" Za
toho~o stavu věcí odpwdá dalŠ'í uvažování divvodů, jež by.ly uvedeny v' námltkach. Rek u r sní s () u dusnesen! potvrdil. D ů v 00 d y: Účelem zákonů, týkajících se pozemko,vé refmmy, jest, poskytnouti ochranu drobn~mu lidu" který pozemky po delší dobu oObdělával, jak tomu jest podle
zakona ze dne 27. května 1919,čls. 318 sb. z. a' n., a důvod hledati jest na
straně vlaMník(}vě v tOom, že pozemku mohl po delší d'o:bll postrádati tak
že se. má .0 něm za to, že bude m(}ci bez něho existova'ti i dále. Stej'll~ cíl
sleduJ~. zakon o obnově drobných zemědělských pachtů ze dne 12. srpna
1921, ClS. 313 sb. z. a n., který poskytuje vlastníku možnost převzetí poze~ku pacht(}vaného' d(} vlastní správy jen za p(}dmínek § 2 odst. a) až cl.
Stezovatel,s.naží se nárok na přeyzetíp(}zemků do vlastní správy o.diIvodmtl poukazem na §. 2 lit. b) cit. zák., kterému prý vyhověl, poněvadž
P?ze~k2: nabyl o,d otce po 1. srpnu 1914. Vývod'Ům stížnosti vš-ak nelze
pnsvedclÍi'. Vezme-li Se k výkladu smyslu slov zákona »po l. srpnu 1914"
(§ 6 obč. zák.) v úvahu úmy,sl zákonodároe, poskytnouti drobnémU! lidu
o~hranu, jak svrchu bylo uveden(}, a uváží-li se dále, že podle §, 5 obč.
z~k. zůstávají práva již nabytá zacho,'vána, pak dlužno přis,v.eďčiti výkladu
z~kona, soudem prvým p(}danému, že zákon předpokládá nabytí pozemku
SIce po 1. srpnu 1914; avšak pouze do vydání zákona t. j. 6. září 1921.
Jestliže pachtýři podle zákonného předpisu se za'chovali a písemně propachtovate1i oznámili, že si pacht na ,dále podrží, na'byli tím za předpo-
kbdu dalších záko'nných podmínek práva proti dřívějšímu PTOpachtovateh. Tent(}.ne~yl sice v rdlspo.sičním právu ohledně pozemk,", omezen, avšak
nebYl. (}pravnen, aby nárok pachtýřů, dle zákona již narbytý, rušil- snad
prodejem, a za takového stavu přejímal ,mlouvou z 15. záři 1921 vlastn~ctví st~!.ovaM. který m,?,s! še.třiti' (§ 5 obč. zák.) práv pachtýřů, podle
zakona ,llz nabyty ch. Opacny vykl",d mohl by vésti y četných Případech
k obchazení zákona pbstupel11 pozemků na zákonné dědice, čímž by se

D II vody:
Nižší stolice míní, že předpis :§ 2 lit. b) zákona ze dne 12. srpna 1921,
313 sb. z. " n. stěžovatelem do,volávaný neplatí pro případ', když
pmpachtovatel nabyl pozemku teprv po vydání to·hoto zákona, protože
prý ustanovení to mluví ieno pozemk'li', kte-ré,ho. propachtovatel »nabyk
a nikoli také o pozemkn, kterého »nabude«. Stěžovatel ((}muto názoru čelí
tím, že se táže, jakž, kdyby prý mdiče jeho byly po vydání zákona zemřeli
a (}ll pozemek zdědil: tu by prý námitka jeho zajisté bYla uznána za duvodnou. Zřejmo, že tu jde ·0 o·tázku o·bcházení zákona. Byl-li pozemek po·
vydání zákopa prodán, tu je na snadě podezření, že pmdán byl, aby právu
pachtýřovo na obnovu pachtu bylo zmařeno, ale obcházení zákona nelze
dopustiti. Byl-li však pozemek po vydání zákona zděděn, tu ne1Í1ůžeooD
cházení zákona býti řeči, neboť smrt zůsta'vitelova nemělatohot·o účele.
Ale v tomto případě na tu otáz10u ani nedojde. Došlo! by na ni leprv
tehdY, kdyby přechod vlastnictví byl nastal sice teprv po vydání zákona,
avšak přece je'ště dříve, než nárok p!achtýřúv na obnovu pachtu se u"lkutečnH, než tedy obnova nastala, tak, kdyby byl pachtýř oznámení dle
§ 1 zák. učinil teprv po převodu vlastnictví. Věc se tu má aleopač'V:Ó:
pachtýř oznámil sviIi nárok starému vlastníku dne 19. září 1921 .a převod
vlastnictví stal se teprve smlouvou ze dne 25. září 1921. Oznámením
splnil se, když tu všecky ostatní podmínky bezesporně jsou, předp(}kíad
nároku a obnova nasta'la (§ 1 zák.), nebo! s(}udní výrok, jenž se v případě
námitek vynese, nemá povahu výrokJU kGnstitntivního. nýbrž pouze d3kb['atorního, vyslovujef, že llachtýř'Ůvnárok jest nebo není po právu (§§ 8
a 9 zák.), obnova datuje tedy <ld d<lby oznámení, nikoli teprv ode dne
s·oudníh(} výro·ku nárok uznáv.ajícího. Nastala tedy nejprv o.bnova pachtu
a pak te'prv převod vlastnictví na nynějšího držitele a na ten připad ',.e,
§ 2 vskutku nevztahuje, nehof praví, že o b n o; v a pa' c h tun e n astá v á, když propachtovatel- \lépe vlastník) béře nebo chce vzíti do
vlastní správy pGZemek, který teprv po 1. srpnu 1914 nabyl od "soby
nebo po .osobě, jejíž Jest záko.nným dědicem, předpokládá tedy, že obn(}va
pachtu ještě nenastala, nýbrž teprv nastati hy měla, že tedy oznámení
nebylo ještě pod'áno. Bylo-U už podino a o·bn(}va: tedy už nastala, jak by
se mohlo jednati jen o. to, zdali přechodem vla,s,Ťnictví pozemku na osobu
jinou '0 b n ov e 'u. Ý p' ach t ser ti š 1. Ale o tom nem~ zákon nijakého
ustanovení a proto dlUž11!(} otázku rozho;dně záporně zodpověděti. Pacht
se obnovuie na tři leta (§ 1) a vlastník ho může zrušiti jen z důvodů § 10,
když to·tiž jest pachtýř s placením pa'chtovného déle jak tři měsíce v prodlení anebO' špatně hospoda:ří. Jinak ne. Musí tedy i nový vlastník tato tři
léta dodržeti a nemá zejménadobrodinL§ 112.0 obč. zák. Také daIší n'ámHka,_ že zákon podle motivů jest dán toliko pro skutečné zemědělce, kteří
v půde mají svou obživu, že však p;achtý·ořj v tomto případě k takovým
lidem nepatří, jlsoQuce cestáři .pokud se týče zedníky, je bezdůvo·dná. Citování motivů je sice správné, avšak mylně pojaté. Dr.obní lidé jako zedníci
a cestáři nemají býti záobrodiní zákona vYlončeni, třeba že obživu svou
čís.
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.-- á jako zadrželé úroky a úroky z prodlení z ní jsou

v jiném zaměstnání než zemědělství, jen když jim pacht k doplnění výživy slouží; pravít zákon v § 1 čís. 1 vý,slovně, že nárok na
obnovu p,~chtu má každý ,pa'chtýř, jenž pozemek sám nebo se svou rodinou
()bdělává a nemá zemědělských pozemků více než 8 ha. Tím jest dán a
vymezen pOjem »drobného zemědělského pachtu«, o němž zákon ve svém
na'dpisu mluví.
Čís. 1407.
hledali

ještě

S hlediska prvého odstavce § 387 ex. ř. nezáleží na tom, který súu~
byl by pro žaJobw příslušným, nýbrž zda a na kterém soudě jest spor již
zahájen.
Žaloba o úroky nezakládá příslnšnost pro prozatimně opatření pro
dosud nezažalovanon jistinn, třebas bylo nutno, by v žalobě o úroky byla
iiešena předurčující otázka ohledně jsoucnosti kapitálové pohledávky.
(ROilh. ze dne 10. ledua 1922, R I 5/22.)

Navrhovatel domáhal se u okresního soudu v Jílovém proza'limného
ku zajiMění jednak poh,ledávky z jistiny, jednak p()hledávky
z úroků oné jistiny. Ohledně pohledávky úrokOjVé byl v době návrhu za
pmzatimné opatření veden spor u zemského civilního soudu v Praze.
Okresní soud vyhověl návrhu v ,plném rozsahu. Rekursn! sowd
zrušil pOVOlující usnes,ení, vyslovil nepříslušnost okresního soudu v Jílovém ku povolení navrhovaného proza'timného opatření a uložil mu, hy
návrh ten se zřetelem na ,předpis § 44 j. n. po zákonu vyřídil a ohledně
vykonaných již úkonů povolenéhoprozatimného opatření, čehož po zákonu třeba, zařídil. D ů v .o d y: Stížnost vytýká právem napa'denému
usuesení, že prozatimní opatření povoleno bylo soudem nepříslušným.
Podle § 387 ex. ř. ,příslušným jest ku povolení pr'Ozatimného opatřem
onen soud, u něhož spor věd hlavní se týkající byl v době prvníh'o návrhu
zooájen. Návrh domáhající se povolení prozatimného opatření (první náwh
ve smyslu cit. právě §'ll) podán bytu okresního soud'u v Jílovém dne 7.
listopadu 1. r., kteréhož dne byl však již sporo zaplacení 5000 Kč zahájen
u zemského soudu civilního v Praze. Spisy, týkající se toho sporu, který
původně veden byl u okresního soudlu v Jílovém, byly toUž podle § 261 '
c. ř. s. jmenovanému soudu již 'llSnesením ze dne 26. října 1921 Po.stoupeny
a došly k němu dne 4. Hs,to,padu. Usnesením ze dne 5. Iistop.,du byl tímto
soudem ustanoven první rok. Slovem }}zahájen« nesluší rozuměti z a h ájen í r o z e pře v tec hni c k é m srny s I u s lov a ,(§, 233 c. ř. s.),
nýbrž již pouhé podání žaloby <zavedení sporu), jak to zřejmě vyplývá
z druhého odstavce § 387 ex. ř., v jehož úvodě nemluvÍ se o ",ahájení rozepře, nýbrž o ve,d'ení sporu. Poněvadž o totožnosti pohledávky v onom
sporu vymáhané ,a té, k jejímuž za'j'ištění prozatimní opatření jest navrhováno, nemůže býti pochybnosti, plyne z řečeného, že tento ,s.oud ku povoleuí žádaného prozatimního opatření podle § 387 ex. ř.přisl,u,šným nebyl.
Pokud jde o další pohledávku 158.818 K 64 h Pro ,zajištění, kterěž také
zár,oveň prozatimním opatřením jest žádáno, jest tato v těsné sOluvislosti
se zmíněnou pohledáv,l<ou 5000 Kč tVDřící úroky z oné. Obě byly odpůrci
navrhující strany co do právní existence popřeny a to z důvodu neplatnosti trhové sn louvy, z níž obě pohledávky, prvá jako dobírka trhové
opatření

~avsh~jíc~

ceny, ,d'l uh " .' ,Ve svrchu dotčeném sporu jde tedy vlastne o resem
stranou llPla!~onntY' e ObOll oněch pohledávek a proto také námitka ne" ky 'právm
enc soudu v Jílovém byla vmesena vzhl e dem k us t ataz
. Ok eXIS 'h
" lušnosh o resm o ,.
I b t k'
.' ť
pns , "',' 54 a 55 j. ne, ,a bylo jí také vyhověn.o. ,By o y a ,e zajlS e
r
siným aby uznána byla příslusnost okresmho soudu
novemm ,'~
nev~odr:~ :up:~s~:ní pro~atimního opatření, (}hledně.. k,m,er:ové, pohlev, Jťov~d 'ku povoleníprozatimního opatřem pro zajlstem U~Okll z podav'y'
y!' '.' ,Iušným je5t zemský .loud civilní v Praze, ktery ve sporu
111edavky t; ~I\o těcl bude musiti řešiti preiudkielní otázkU! platnosti
(} zaplacem um ~I . é 1Z níž žalobou vymáhané úre>ky plynou. Také zřetel
pohledáv~y kapI!a 0;' '. hlo býti rozhodnuto o navrhovaném prozatimním
k t0'2"u" ze ,bYbruz~e o~~ň u dvou různých soudů vedeno bylo dvojí řízení
o,p~trem a ze Y zar
hl ď ku amu jednak
,
'd'
b I zajištovací úkony, jednak pro po e ov _ s, _,' " ,_
a pr.Qv~ e~y le~ství vede Ir úsudku, že takovéto rozpoltem nze~l, tyz
~~ol JelI :r~s~u v poctstatě téhož nároku se týka'iící nebylo by spravn~ a
~~~d~; ;:;~~e adlužno se rozhodnouti pro výhr:cdnou P~íhsl~ŠntO~t zems,~eh~
'. '1 'h v Praze jako soudu procesmho, li ne HZ a o ves era
'~~t;stCI~~,~I~ ~čelně soustředěna. Stížnosti po názoru S.oudu Irekursníh5':
oveno,k pn
, _, bylo tedy
opravnene'
, vyhověti a uznati, jak svrchu ,bylo. Vysd"
n.
óemž vzat byl zřetel í k předpisu § 44 j, n. a k 1??11l,_ z~ plOve ene '; o Ji
",ajišlova'CÍ bude nutn!) zrušiti jako soudem nepnSIUSllym proveden{. I
Ne j v y Š š í s o'"' d l. zruš,il napad'ené usnesení, p:oku,(Í
vzt,a ova o
na navrhované prozatinmé opatření ohledně pohledavky ys,tm?e a nařídil rekursnímu soudu, aby nehledě k důvodům ~~ého .zruso,vac!ho ,usnesení, znovu 'Ohledně tohMo návrhu rozhodlo, stIznost; od-purce n~vrho
vatelů, 2. nevY,lOvěl dovolacímu rekursu, pokU!d se tykal povolem prozatlmníhoovatření pro pohledávku úrokovou.

°

°

"e'

DůvodY:

Napa'dené ",sine sení pokucl se týká návrhu, tuto ad 2. uvedeného, úplně
opodstatněno jest ·dúv'ody k němu připojenými, k, ni~3 Se .,s~ěžov~t~lé od~

kazují ~ uvádí se vzhledem k vývodúm dovolac! slIznosh len jeste totO';
PřísluŠnost ku povolení proz~timného opa'třeni dle, § 38.1 odstavec prvy
ex. Ť. závisí pouze na tom~ zdali spor »v čase prvmhn navrhu« les! n, dotyčného. .soudu zahájen, niknli zdali tento sJ:ucl Les,t PYJ spor u neho, zahájený skutečně příslušný. Prala i v tom pnpade, kdyz by tento' sO'Uld ~e
později pmhlási!, anebo ho/I uznán za nepříslušna, nen",s~ane - , hle,dlc
k § 29 j. n., změna v p[íslušnosti .ohledně návrhu na, .oovolem proz~tlmne_ho
opatření. Jinak má se ",ěc ohledně návrhu shora pod 1. uvedeneho: Zretelem ku předpisům § 387 ex. ř. o příslušnoistl musí ohle,dy vhodU'(}stI, kterými rekursnísoud svůj právní názorodi'Ivodnuje, z~stati st!anou. Z ustano'Vení druhého .odstavce § 387 ex. ř. plyne, že zemsky CIV 11m so,ud;, Praze
k mzhod'nutí o návrhu na> povolení prozatimného' opatření ohledne pohledávky 158.818 K 64 h není příslušným,jelikož jest jisto, že ,žaloba na ~a
placení této pohledávky není u něho dosud podána, a predpls prveho
odstavce § 387 ex. ř. tedy zde neplatí. Okolnost, že bude soudu tomu
ve sporu o' zapl",cení úroků per 5000 K: také řešiti prejudiciell1ě o~ázk~
právoplatnosti uvedené kapitálové pohledávky, z níž žalobou vymahane
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úroky plynou, jest pro otázku pří,kŠPQgti Gle'\--3&l-ex:-'----"'-d-'----neboť ťk
'I
.
Oj
• 1. nerozllo' 'nou;
lm, ze vyr? 'o pra;,op atnostl kapitálové pohledávky pouze do
duv~odu ro~sudkoivych pOjaty nestane se účastným pravomoci, nenastane
u neho zahalenr ,s,poru o zaplacení kapitálu. Proto rekursní so d '
zru~sl'l us 'es'
'h
d
u nepravem
~
n em prve o sou, u v tomto směru, a bylo následkem toho vyhOh,veno v. tomto obmezenem rozsahu odůvodnčné dovolací stížností navr ova'telu.
-----y

o

•

,;

žádati. Rekunní soud zamítl vzhledem k tomu pávem opětovany návrh
na odklad exekuce, ,o_důvodUlV správně, své ~s"eseI.:í. D!sp~siční právo
vlastníka domu nemuze an~,dle, uve-deneho vlad. nanzelll, .bj!tI. ~mezeno
tak dalece, aby výhodY nanzem toho poskytnuty byly naJemcl 1 tehdy,
když se jich výslovně a dobrovolně vzdaL
Čís. 1409.

Čís. 1408.

Odklad exekuce ykJj
,
( ~
v
zemm' nar. Z6 dne 25. června 1920. čís. 409
sb. z.a u.l.
Platnost soudního smíru., jímž vzdal se nájemce výhod nařízen' ~,,'
sb. 409p920:prohl~siv, že o odklad již nezažádá. Návrh na odklad p/ CltS.
podany budlz odmltnul.
es o
(Rozh. ze dne 10. ledna 1922,

R

(Rozh. ze dne 10. ledna 1922,

. ,V protokole
o. soudním
smíru ze dne 20. května
zav'z
'
<ern
d '
,
.1921
',
a aI se na1 ce sou mm ~ml:em, ~e ,se určitě vystěhuje v terminu listopad'ovém
1921 a v;:dal oS,e Jakychkolrv zákonných výhrad ohledně odklaJdu exekuce
Jmenovlte prohlásil, že již nebude žádati za oQdklad exekuce Když pak
v, termmu, hstopadovém 1921 vedena byla pr.oti němu exekdce vyklize~Im, doQr;'ahal se odkla<du, jejž mu. s D u do p r r é s to I i c e povolil R eu r s ,n I s o,ud odkladu nepovolil. D fr vody: f~a"dý může se dl; všeohecnyc~ za~ad v~dáti práv mu příslušejících, pokud vzdání tD v'~ v
nen~, zakazano (§. 1444 obč. zák.). Vládní nařízení ze dne
e v~a 1920, CIS. ,\09 sb, z, a n. nevY!lfčujea nezakazuje aby strana D
?~ť~ Is,e n~'7c0hla, vz~át.I 'd'Obmdiní. jež toto vládní naříz'ení jí Pos~wt~je~
~. I om~u :' ' l~ vzdanl se odkladu exekuce úč.inným, nebDI úmysl stran
~nl uza~rell! smrru ne;,es! se dle obsahu protokolu k tDmu, aby založena
bYla sn; o;,va nal,;mm na určitou dob-u, nýbrž aby s výkonem exekuce
o~~ ~eckanC1. Nem pr~to strana povinná oprávněna domáhati se opětného
'._ a u ~exekuce ~. JI~_ z tohoto dlÍvodu j,e nutno návrh její zamítnouti,
amz Je, treba" by pnhl~zelo se k tvrzen,é okolnosti, že ,strana pOVinná neni
s, to, ~ahrad~1 byt nalItI. Strana povinná se dobrodiní cit. vlád. nařízením .
JI ~os ~yt~~te~o ;,vd'ala a nelze proto tvrd.iti, že by neměla beze své Viny
~~~ ~~~f~~~e (.§a;;:d~b~.a z~r~i.0 který jde. Smlouvy činí se zajisté proto,

:S.

Ne· j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu
Důvody:

_ Dle,!§ I vlá~. nař. ze ~n~ 25, června 1920, čís. 409 sb. z. a n. m ů ž e
C t~d~ ~emusl - exe,kucm ~o,ud odložiti exekuci zwpodmínek tam vyo~~~~~ . ,oQU? rekursnJ. ~ohl P,roto uváži,ti i okolnoQsti jsoucí opětnému
. 'h u na zavadu a pnhledl pravem k tomu, že právoPlatným usnesením
prvf o soQll'dlu~ ze dne ~. května 192/ byl návrh povinné strany na odklad
exe (Uce zamltnut, a, ze strana tato, vzdavši se výslovně všech výhod
pro budoucnost, zavazala se soudním smírem, že o· odklad nebude vůbec

Rv

I 60a/2I.)

Žalobce domáhal M' náhrady škody z úrazu, jejž utrpěl v divadelní
žalované obce pádem do otvoru v podlaze oQrchestru a opíral
nárok ten jednak ·0 smluvní (nájemnOpoměr, který žalovaná obec uzavřela se žalobcem jal<o členem pořadatelstva a s pořad.atelstvem samým,
propůjčívši divadlo ku pořádáni koncertu, jc'ďnak o zavinění zřízenců
žalované obce, kteří tehdy osvdlování divadla opatřovali, byvše k tomu
technickou kanceláří městskou ustanoveni, za něž žalovaná obec prý je
zodpc>véd·nou. Pro c e sní s o 'u, d p r v é s t o I i c e uznal žalobní nárOk
co d" důvodu po právu, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D fl v O' d y;
Ne,s.právné právní posouzení věci shled'ává odvolací sou,d~ v tom, ž,e, prvý
soud na zákla,d-ě zjištění Vyvozuj-e závěr, že mezi ž·"dovano'U ohcí a pořadatelstvem, toti-ž Dámským odborem Cerveného Kříže, došlo ku smluvnímu poměru ohledně propůjčení divadla, že v základě této smlouvy
bÝla' žalovaná obec povinna odevzdati i divadelní budlov!lli s -veškerým
zařízením', tedy i osvětlovadm ku řádnému a účelnému užívání, že však
úraz, který žalobce utrpěl, dokazuje, že divadelní budovy řádně užíváno
býti nemohlo. a nebylo a že proto jest žaloQvaná obec po'vinna' be z v ý. ji m "č ně žalo·bci šk·odu nahraditi, poněvadž prý při tom nerozhoduje
vzhledem k veřejnosti budc>vy, za jtstýchpodmínek každému přístupné,
zda škodu utrp'čl divák,. účink,uď1cí, ,poQřadatel nebo člen pofadatelstva.
Závěr ten dlužno -označiti za mylný. Závazek k náhradě škody ze smlouvy
na str,aně žalované obce hyl by zde jen tehdy, kdyby žalobce prokázal,
že llzavř·en byl mez í II t II -a žalo van o li ob c í smluvní pom-er nájemní ohledně propůjčení divadla, k představení, při čemž on 'dirigoval.
rakového důkazu však žalobce neprovedl ba ,ani neprokázal, že takový
poměr nájemní byl mezi žalc>vanou. obcí a Dámským odborem Cerveného
Kříže jako pořada'telem pře.dstavení. Rozsudek ,sám zjišťuje, že žalobce
čl e n e m p o řad ,a tel s t v a p ře d s t a v e TI i ne byl a v důvodech
dále· uváod'í,že slyšenÝmi svědky ue byl -o I z e z j i s t i t i, zdali divadlo
bylo žalovanou obci Dámskému odboru Červeného Kříže výslc>vně propůjčeno, a kdo mu jel propůjčil. Z výpovědi svědka K-a vyplývá, že v tomto
případě nebyl zachován postup, jakým se bou:dova divadelní zadávala a .že
uení vyloučeno, že představení pořádalo Is·e zcela samovolně bez propůjčení d:vadelní budovy ,starostou nebo městskou radou, jak se to tehdy
za války často stalo, Smlouva nájemní o propůjčení divadla vyhledává
j",ko každá jiná smlouva ku své platnosti vedle všeobecných náležit(}stí
budově

I 14122.)

\0 l1e

Obec jako majitelka divadla neručí dle § 1313 a) obč. zák. za škodu,
již utrpěl v divadle spoluúčin~uiící při ~ře~st~vení, nedošlo-Ii mezi pořa
dat,elstvem a obcí ku smlouve 00 propůlcenl divadla.
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§u 869 obč. z:áák~•..Je~E:JMJ!JÍ'~~;žitre~;"~lOOO-t>llB.~i~.c-Ir'i-sj"dlránt--~
takově smlóuvy m '. se
semni. Náležitostí těch tu není a pouhá vědomost zástupců abce kterou
rozs,udek předpokládá nebo docela možnost vědomí že předst;vení se
konal? a, že k němu provedena byla veškerá opatře~í, nemůže nahraditi
plat~y z,avaz,:k smluvní mezi žalovanou "bcí a pořadatelstvem předsta
;cem, Damskym "dbarem Cerveného Kříže, tím měně mezi žalobcem a
z~ovanou obcí, neboť jen takový závazek přímo mezi stranami by zak:~daI ~Ie § 1313 a) obě. zák ručení žalo'vaně obce za zavinění jejích
zrlzencu O-a aP-a, kterýchž táž by hyla paužila ku splnění převzaté
'smluvní povinnasti, totiž k odevzdání divade-lní budGVY s veškerými místnostmi a veškerým jich z.ařízením ted'y i osvětlením drubé smluvní straně
ku řádnémullJ účelnému používání jich, aby tím hyl úraz v budově vyloučen ~§ 1096 ohč. zák.). Tak(>vá smlou,va však mezi stranami uzavřena
nebyla, nebal výpovědmi svědků bylo zjištěno, že 'jimi vyžádáno bylo,
'll velltele karantenní nemocnice, v níž žIdo'bce službu konal pouze svolení ,pro žalobce, aby mo,hl. koncert dirigovati. Mohlo tedy jíti j:en o smluvní
poměr mezi žalobcem a pOY'adatelstvem představení a nikoli mezi ním
a žalovanouohcí, Když tedy ke smlouvě mezi žalobcem a žalovanou ,obcí
nedošlo, o·dpa,dá pro obec jakékoliv ručení ze ,smlouvy <dIe '§ 13130bč. ;ák.
a ,;nohl~ by se jednati, jen ještě o to, neručí-li obec žalobci ze zavinění
znzenen O-a a P-a, kteří při zařízení osvětlení byli s,účastněni. Ručení
takové mimo smluvní poměr může nastati toliko dle §§ 1314-1319 obč.
zák., o případ takový však rovněž nejde, když žalované nelze přičítati
nedbalost ve výběru, Není tedy po právu ani tento důvod žalobníh-o- nároku, totiž ručení žalovamé za bezprávný čin jejích zřízenců.
N e j v Y š š í s o 'u d nevyhověl ·dovolání.
DŮVOdy:

Dovol'ání uplatňuje dovolací důvod § 503 CIS. 4 C. ř. s., shledávajíc
nesprávné pOsouzení po. stránce právni v tom, že odvolací soud dospěl
k názor'u, že smluvního poměru, který jest předpokladem žalobníhonáro~u, opír,ajícíhos.e o § 1313 lit. a) obě. zák" mezi stranami nebYlO. OdvolaCl soud zevrubně uvádí důvody, z nichž usuzuje, že k výslovné smlouvě
o pronajmutí divadla ku představení dne 6. ledna 1917 mezi stranami nedošlo; dovolání tomulo úsudku odvolacího soudu více neodporUje snaží
se však: dokázati, že smlo,uva byla uzavřena mlčky, nebo! prý ol;ec dovohl.. pokud se týče trpěla, aby se představení to konalo obecní úřad'
o tom věd'ěl, věděli o tom i jednotliví zástupci obee, kteří ~ředs,tavení to
navštíviJi:. I v tomto směru však již, o.dvolací soud názor dovolatelův
označil jako nesprávný, poukázav k tomu, že pouhá vědomost jednotliv?ch zástupců o pořádání představení v divadle nemůže nahraditi platný
zavazek sm1uvní mezi ž,a~l'ovanou obcí a pořadatel:stvem představení
jímž byl Dámský odbo'r Cerveného Kříže, tím méně pak pouhá možnost
~akové vě~omosti. Rovněž poukáza] již soud odvola'CÍ k tomu, že ostatně
zalohce vuhec nehyl pof?datelem ani členem pOřadatels-tva představení
toho, a že tedy mezi žalobcem a žalovanou obcí o smlluvním poměru
vůbec řeči býti nemů-že, Soud dovolací připojuje se k uved'e'nému názoru
n",padeného rDzsudku z důvodů jím v rozsudku uvedených, a nejsou vý-

v.}Uy dOVO}';;lí s to" aby správnost ,ieho vyvrátily. Je-li,však správným
toto stanovisko, nesejde na tom, z",a Jde o smlouvu najemm, Cl, ,--: Jak
, ' e sna'žÍ prokázatI - 'smlouvu o commodatum, ponevadz Jest
dovo, Iam eXI'stence
s
'
't
. D OVQiah:éhokoli sml'll:vm'h o pomeru
meZI s r.anamI.
poprena
.
,
d ' "d
b
I' ' hledí přes to kOl1struo,vati jakOUSI smlouvu a OVOZUje, ze j : o uam
'e]ll'ou za určitých podmín.ek každému přístupnou,' a ze tedy
d ovu
,
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'n'z do
, ver
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neje'n,
,
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'
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t'
divadla vstoupí" tam po d'obu dlvade 111 o pre s :,vem mes" a, ~m vst u;
.
mluv,ní poměr s vlastníkem dIvadla, nasledkem cehoz vzmka
pUje' ve
"
"b eZVYjlmeCne
. .. " d l e
" 's' oměr v němž majitel budovy
dIVa d'"
elm rucI
o bl 19acm p
,
t ' " t ' , 'k d' d'l
'no
§' 1313 lit. a) obč. zák. za škodu, kterou u rpI navs evm
I~a ,a Vl II
' 'd I ' h ,orga'nů Lze 'stranou ponechati, zda tento posledm nazor jest
d IV," e m
· čili nic nebo,! pnpad,
, , 'K dY navs
" t .evm
' 'I{ d'lva dla, za'
,. c
ylm
veS k rze s p r a v n ,
h
" d
'
"
d
koupiv si vstupenku, divadla používá, jest od. t? 'o pnpa II pr~ce jen o' ,lišným, nebol zakoupením vstupe~ky se, :,za:'Ira smlouv,a, -kdezto, v tomto
" d" . k shora ,dovozeno vubec zadneho ,mrru,vnrho pom,eru meZI
pnpa e, j"
'
'"
'
,
O b ' d' dl' '
IVa e mmI
St ranamI'. nen'I', mI'mo
' to Ilej'de z,de take o poskozem.. zpuso ene
v,,
,
N'e,lze tedy z případu v dovolání uved,eneho pro pntomny SPOT
organy.
"
kt ' ' b t "I
nioeho dovowvati. Není-li tu však smluvmh~ p~meru" ,:ry yvon,
zákl,ad pro nárok žalobníopřený o § 131~ obc. zak.: zbyva zab!;atr
otázkou, zďali žalovaná obec jako vlastmk dI:;,adelm b~do~y muze ,by tl
činěna zodpovědnou dle ustanovení §§ 1314 az 1319 obc. ~ak. I ~dyz by
se za to mělo, že P., {l, němž je,st zjištěno, že oPu,s1rl stanovlsko,sve, ~ otevřeného 'otvoru v podlaze orchestru, k němuž byl posta~~n za lIm, ucelem:
by dáva,l pozor, aby do otvoru to-ho něl<do nespadl, byl znzen:en; z~ovane
'Jhce jako majitelky divadla, neručí žalovaná o,bec za .pvr;:~em teto povinnosti P-em, jak ve sporu Cg II 76/16 rozsudkem nelVYSSlho S?U?U ze
dne 4. května 1919, Č. j. Rv I 229;j9pl'ávoplat~ě,rozbodnut?, lec ze by
žalované mohla býti přičítána ned'halost ve vyberu; tak;>veho z~v.mem
vš"k žalobce sám ani netvrdí. K důvodům ,slušnosti, ~a než ,do.:olanr. poukazuje, přihlíže'ti nelze, když nárok proti žalovane strane zalobcl po
zákonu nepřísluší.

;0

Čís. 1410.

Lhůta §u 1111 obě. zák. nebyla změněna třeli dílČÍ novelou k občan
skému zákonu.

(Rozh. ze dne 10. ledna 1922, Rv I 695/21.)

.
,
Smlouvou ze dne 27. ledna 1909 propachtoval žalova'ný žalobci nemovitosti na 9 let (do 31. ledna 1918),začež mu žalobce složil kauci. Po skl>nčení pachtovního poměru domáh'al se žalobce v roce 1921 vrácení ka,",ce,
žalovaný namítl ,proti pohledávce nároky na: náhradu škody, již prý mu
žalobce způsobil nepořádným obděláváním pozemků a neudržováním nemovitostí. O b a niž š í so, u·d y žalohě vyhověly, namítano-u vzáje,mnou
pohledávku žalovaného pak neuznaly, ježto jllUplatňova! opozděně eS 11 11
obc, zák).
Ne j vy Š š í s o u ,d nevyÍlG věl dovolání.
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D ů vod y:

žalobcův

Náhled dovolatelův, že ustanovení 8, 1111 b ~ ,
~
noveUlm III. dílčí novely je patrně m'~ . U o c. zak.. b§YIO zruseno ustanejen nebylo nikde v dílČí novel
.y ny. . stanovem' u 1111 obč. zák.
. ~t
e zruseno vyslc'vně nýbr~'
I~k
lez o v novele není lu:stanGvení kt ~ b .
, L am ne m c y,
(§ 1486 čís. 4 D,bč. zák) uprav;' ere y i~ ~astupovalo. § 194 novely té
u t ~ pro ml č e cíp rop oh I ed á v k y zná j e ~ II é hiJe pouze
hradních pohledávek z poměr~ a,. p a ~: t o v n c h o, nikoli ,promlčení ná§ 1111 obč, zák., stanově pro n~aJee~Ul o ~n~bo ?achtovního, o nichž jedná
~aža:lovanémll nároku na vrácen: norocnr lhu!u p r ~e k I ~. s i v n í. PrlQti
zalovaného jsou právě náhradn!mkauc,e uplatnovan~ vza]emné nároky
smys,lu § 1111 ,obč, zák" totiž nárok ' ~a~~ky z po;neru ~a?htovníhD ve
Jemm a neoráním polí, neudržování~
uV~du zP usobel1: skody nehnobyly převzaty, pročež nárok
sta~em,. o,hrad', plotu ve stavu, jak
spachlovaného předmětu z a :i
UPIY~UÍl,?' Jednoho' roku od odevzdání
může je žalovan' r 0 t ,
Y', ne, yvse s o u dně vymáhány", nemítkou proti žal~l 0 ~orá~~nť~~~~~:~ teto doby více uplatňovati ani ná-

r;

Čís. 1411.

Byl.1i zaměslnaneé bezdůvodn~

'~t~

~,~

v~ní lhůta nepřesahovala tři měs~c~rop';l e!l ~edcasně z práCe a výpo_
vední

lhůtu bez srMky toho. co si ;n~da i~'::'~ V~~ě~f.du za celou výpo-

~

(Rozh. ze dne 10. ledna 1922, Rv I 9/22.)
.
Zalo,vaný přijal dne 14 červu 1921 ~
truhlářsl~ého pomocníka, P;OPll'S,t:l \
~ ~obce ~o svého závodu jako
povědi. Zalobě na za lac .'
o v3 a ,ne 2. cervence 1921 bez výhověl pr o Ce sní s ~ II den~ mz~y ~aIctrnacŤ!denní výpovědní lhůtu vYlobci mzdu za týden a za / v ~ s 'O I C e po~ze potud, že přiznal žazaměstnání, jinak však žalob:azadn~i p~ dkterouzto; dobu ;'a·lobee byl bez
v plném rozsahu. Důvody' Nmlt'l ' vojan soud vYh. ověl žalobě
t en t
en o~,
spor lest pou"ť
~I I
u ze·
dne, 20. prosince 1859. ~,a 227
Zl I dl e c.
V. pařádu. Soud prvé stolice zji,sti!' ~~s._ I r. ~a~. u~tanovení. živnostenského
povědi z práce propustil a m'
za o~vany ~looce bezduvodl1ě bez výlobc~na~raditi mzdu za ~e1on \!~~~~í zl~g~any' POd!~ ~. f,4 živ~: řá~u, žaO neJake srážce v § 84 živu řád
'
,vYPove ll! '" 77 zevn. radu).
celá mzda za lhůtu vý,pověd~í Us~ nell! ~~mky a proto příslUŠí žalobci
ze dne 19. března 1916 čís 69 ~ . a?~vell!." 150 ~~bč. zák. podle nařízení
novení živnostenského fádu'(§
z~~. n~~z)e pouZltr tam, kde platí usta~
Avšak nehledě ani k t
~, ~ o c. za . a tomu Je tak v tomto sporu
plná m d
~, (}mu, pnslusela by žalo·bci, také dle § 1I6? ob' 'k'
z a za ctrnactldenní dobu '
~d '
,"
c. za .
tečniti teprve při mzdě za db' , yypot;:e 'rt:1" poněvadž srážku lze u'skuN.
~ " ,
' ,o II pres fl meslce
e J v Y s S 1 S o u d nevyhOvěl dovolání.
.

1;3

Důvody:

Neprávem vytýká dovolatel soudu odvol '
"
sauzení věci. Dle § 153 III 'dll" .• I' k a?'m~ nespravne právní po.
Cl nOve y
abc. zak. je posuzovati nárok

na odškodněnou za neodůvodněné ,předčasné propuštění z práce
dle § 84 živu. řádu, který v ý s lov ně stanoví, že v takovém případě
má zaměstnaný proti zaměstnavateli nárok na mzdu za celo II vi/pověd,ní dabu, po případě z;a zbývaiící její díl. Zákon sám zde 's,tanoví
výš i odškodného částkou mzdy připa,dající na celou dobu výpovědní
bez ohledu na to, zda zaměstnaný dříve již nové zaměstnání si najde.
Je to z v I á š t n í právní norrra u,pravnjící mzdové poměry a nelze se
proti ní dovolávati vše () b e c n Ý ch pravidel zákonných o náhrad!ě
škody vůbec. Norma ta má svůj dobrý di'rv'oid vs(}ciálním postavení zaměstnance, dělníka. O výši jeho nároku nemá býti sporu, by náhradu
mu p,atřící dostal co nejdříve, jak toho jeho majetkové poměry a hlavně
jeho nutná výživa vyžadují. Zásada ta je zcela jasně vyslovena v § 116Z b)
obč. zák.; no:vý doslov pml. věta, dle níž v takovém případě při výpověd-ní lhůtě kratší tří měsíců může zaměstnanec žádati ihned připadající
mu mzdu za celou tuto (výpovědní) dobu h e z e sr á ž k y, t. j. beze
srážky eventu,elního výdělku v době té, o níž mluví věta předchozí .]Jři
výpovědní lhůtě delší tří měsíců. Tedy okamžitá splatnost zákonem stanovené výše náhrady bez;e vší srážky eventuelního výdělku jinde. To
plyne ja'sně nejen ze znění tO,hato zákonného pr,avidla, nýbrž: z; motivů
třetí dílčí novely llveř'ejněných ve s'd-ělení věstníklu, ministerstva spravedlnosti z roku 1916, str. 117 a 118 k § 150 až 153, odst. druhý.

éis. 1412.
Živnostenský soud není příSlušným. jde-Ii o zápůjčku. k níž byl služební poměr pouze pohnutkoll, nikoliv však jejím skutkovým nebo právním důvodem.

(Rozh. ze dne 10. ledna 1922, R II 410(21.)
Žalo,bce tvrdil v žalobě, zadané na okresním soudě, že daJl zálohu žalovanému (svému bývalému továrnímu mistnm) 27,00 'Ke k úhmciě výloh
přestěhování se žalovaného do místa žaJobcova závodu, a ž'e při skončení
služebního p'Úměru Se žalovaný výslovně zavázal, že zálohu za;platí. Proti
žalobě namíl,al žalovaný nepříslušnost soudu, ježto prý věc náleží před
'Soud živno'stenský. S ,o ud p r v é s t o I i ce námitce vyhověla žalobu
odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřísl,u~nosti. D ů vod y:
Z tohl}, že zažalovaný peníz byl poskytnut vzhledem ke' služební smlouvě
stran, nelze ještě vyvozovcvti, že spor, o nějž tu jde, jest sporem '0 plněni
a náhradní nároky ze smlouvy pr.aco,,"uí ve smyslu § 40 zák. o živn. 'S.
§ 37 tobo,to zák. mluví sice o rozepřích, jež zahájeny byly po skončení
poměru ,pra,covního, nevztahuje se však na náToky, jež p o v s t a I y při
neho po ukončení pracovního poměru. Dle tvrzeni žall}by povstal žalobní
nárok výsloYTIOU úmluvou při 'skončení P'Oměflllí pracovního.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dovalací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud 'sdílí právní názor
druhé stolice, že se zde dle skutkového přednesu žalující firmy, výhradně
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smčr-o.datnéhů""prupuS'o--:uzem ·PffiIllSnusti dO~/olanéh(}-~-o:~-'d-u, ve smyslu §. 41
j. n.• nejedná o nárok z pracovn,ího poměru dle § 4 lit. c) zákona o živnostenských soudech. nýbrž o zápůjčku. poskytnutou dle t\'fzení žaluiící
firmy žalovanému vzhledem k ,lužební smlouvě z října 1920. Služební
poměr byl tedy pouze pohnutkou k této zápůjčce a nikoliv jejím skutkovým
anebo právním původem. jak to předpokládá zmíněné místo zákonné.
(Viz Dr. Felix MayeT a Dr. Zikmund Grunberg, Komentář k zákonu o ohchodních pomocnících, str. 487.) Za tohoto stavu věci nelze Přihlédnouti
ani k § 37 zákona o živnostenských soudech, jelikož 'j tento § má na mysli
spory z poměru pracovního, a proto jsou zhytečny vÝvody dovolacího
rekursu o domnělém rozporu důvodů napadeného u'snesení se spisy ohledně
doby, kdy vznikl nárok, žalující firmou tVTzený. Druhá .stolice tedy vším

právem námitce věcné ne,přísh:,šnnsti n'evyhONěla.

Čís. 1413.

Ujednané sudiště .(§ 104 J. n.) není po samém zákonu výlučnÝm. To
muselo by býti zřejmo z úmluvy stran anebo ze zvláštních okolností.
(Rozh. ze dne 10. ledna 1922, R II 476;21.)
Pachtovní smlouva stanovila v čl. 24: »V rozepříc;,., jež by z této
smlouvy vznikly, podrobují Se obě 's.trany soudu v Opavě". Žalobu na
vyklizení propachtované nemovitosti zadala propachtova:felka, bYdlící
v Opavě, u okresního soudu v Benešově ve Slezsku, v jeho;ž o.bvodě žalo.nný pachtýř bydlel. Žalovaný vwesl námitku místní nepříslušnosti, jíž
sO'lJjd prvé stolice vyhověl a žalobu odmítl, maje za to, že úmluvou
ve smlouvě založ·ena byla výlučná příslušnost soudu opavského. ~ ok II r s II í ,s () II d změnil napa1d'ené llsnes-ení a přikázal prvěmu soud'u, by
o žalobě jednal a' rozhodl. D II vod y: Zařazení ujednaného sudiště me~i
sudi'ště na vyber {§§ 86-104 j. n.) jest dokladem, že zákonodárce mínil
ujednané sudiště učiniti su,dištěm na výběr. Doslo.v čl. 24. pachto,vní smlo.uvy odpovídá obvyklému ukdnání o příslušnosti; kdyby strany byly chtěly
vyloučiti řádné sudiště, byly by to musely určitě vyjádřiti. Tak tomu zde
však není, a,i kdyby úmysl stran v tomto směru byl pochYbným, dluŽno
vzhledem na povahu sudište jako sudiště na výběr p·one.chati stranám na
vůli, zda chtějí se dovolati ujedna'ného či obecného s'udiště. K tomu při
stupujev tomto přípa'd'ě jošt.ě, že ujednání sudiště stalo se v zájmu propachtova,telky, bydlící v Opavě, a nepoužila-li žalobkyně této výho,dy,
. nemůže se tím mniti .s,tiženým žalovaný, bydlíCí v ohvodu dovolaného
soudu.
N ej v y š š í s o u d

nevyhověl dovDlacímu rekUJ'.su.
DŮVOdy:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor
druhé stolice a poukazuje stěžovatele na správné důvody napa'd"ného
usnesení, jež nebyly vyvráceny dovolacím rekursem. K jeho vývodům se
připomíná, že přes dohodu o příslušnosti nejen PTDPachtovatelce, nýbrž
i pachtýři přfsluŠí ,právo dovolávati se buď sudiště dIe ,§ 8.1 j.n. v Bene-

.~ ~ Op.a.ve'átou
'kde dle ieho vlastního tvrzení
času ~ s menším nákladem,
~~~jednáVání sporu je spo~e.no f ~~.n~1 t'~~ ff dohodou o příslušnosti 's.tě.

~ ě nebo smluveného sudlste v

z' v Benešově. Nelze te 'Y !" ~"d 'lke' bří~ě Z doslo.vu § 104 j. n. nelze
ne
be n"pomerne v e .
. ..
'a
žovatel vzal ~a se
o
hodnu.vše se o příslušnosti, poz?y",aJI~ ll,ra-:.,'
dovozovatI, ze str~~y d~O zákonného sudíště a proto mus. vylucna pndovolávati se po ,pnpa e~~ě b "ti zřeimoubuď z úmluvy samé aneho ze
slušnost smluveneh? sudls rJho řípaclu. Doslov odstavce XX,IV. pachzvláštních okolnost. to.ho kt~ ba ~91O neopravňuje k závěru, ze stra:,~
tovní smlouvy ze dne 25 hU; a proto nutno za t.o míti, že s'udlste
me'ly na mysl'; takovou o, 0, u, "
'ell'kož zde není zvláštních okol, 'I ~ 'm to Um mene, J
N
K
v Opa've nem vy ucny"
~
. 'h sudišto. (Viz Dr. eumann 0no stí, 'nasvědčujících ,:mluve /a~~v~
Hans Sper!, Vereinbarun,g der
mentář
k j. n. a k c. r. s., Sl·t). Vším právem tedy rekursní soud nanuice
Zustandigkeit, str. 130 ~ nas ..
nepříslušnosti nevyhovel.
Čís. 1414.

rl

'br.

Zákon ze dne 12. srpna 1921,

čís,

313 sb . z. a n. o

obuově

drobných

zemědělských pachtů, ,

htovatele sluší rozuměti nejen úř~dn!
1"20 čis 118 sb z. a n., n.ybrz,
I 'k na ze dne 12. unora ""
. ~
hr
správu ve smys u za, o
'k t' ebas byla dočasne oe omena
i vlastní soukromou správu hvlastn! ,a, ;~vOliti vlastnik sám, leč že byl
správou úřední. Obnovu pac. tu muze
propachtovatelem úřední spravce.

Hospodářskou sprav ou propac.

(ROiZh. ze dne 10. ledna 1922,

R II 488/21.)

,

..
.' .
" v u vla'stníka, jehož pozemkový
.Žádost pachtýře, řízeno~ na lesnI spra
ht s o udp r v é .s t o I i c e
majetek byl.pod úředni spravou, ·0 -obllO~r p~c č:mi oba soudy vycházely
zatuHl, rek II r s II i s o II d obnovu ,~Jov:?, 1 '~~1~1 předpokladů nároklu:.
z různých hledisek co do yosouzem .ve5~Y h soudů a uložil prvému soudu,
N e j v y Š š í Si 'O II d zrusll usnes CUl mZSlC
.
hy, doplně- řádně řízení, znnvu rozhodL
Důvody:

"
'o
"
, hí J" -VD oznámení říze-no bylD, na
Stížnost uplatň~ie predev~IT' llze ~~~e:~~ sprá Vll jeho statkú, a že prý
le·sní správu vl~.stmkovu :" n·
a ,l.~na' ze dne 12. srpna 1921, čís. 313
takto nevyhoveno podmll1;,e " za '0 tom není ve spisech ani nejmenší
sb. z. a ll. Jaká to vnucena sprava~ Je, '
'd o ~nucenou správu ve
zmínky. Nicméně zdá se dle pova~y veCI, e J ~~
41 sb z. a n., pokud
sm}Cslu na~izení vl~~y Ze dne ~~8. c;~vn: 191:'nCI~~: se za'vádl za účelem
se týče ze dne 24. rIJna 1919, ~ClS: 5 ď' z. na fičet maiitelea! uvaluje se

§\

v

zabezpeč'ení ř.ádné~o

l1ospodar eTI1 : ve', ~

.'

7
v

,~:m

"inak

rni~iste~stvem země

majetku zabraneho pozemko;vym . ura . ť k~vá správa dle § 12 zákona
dělstvi. Jde-li·o majetek zabrany, s luJe nynl a ,
. _ dní Sem 19 .a: 27
1920 "
118 sb z a n 's·pravou ure .
ze dne 12. únor~
' .. Cl-S,,,,
.. ' : "
z'áko-nu tomu odpo,rují, zrušena.
tohoto zákona c.tovana nanzem, PO:Ud 'ho Po ná~or'lli nejvyššího soudu
avšak o,všem jen úhledně ma~etku za ra~~lto~atele (vlastníka) ve smyslu
sluší pod hospodářskou spravou propa
II
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;ř!d~k~~iá~~, d~~U '~~~~~;ét~Í5,

rozumět;·

3lB sb .. z. a' n.
nejen tuto .
zákona ze dne 12. únDra 1920 čí.,. {18 k~al:flkace vzhl~dem k předpisům
vyloučiti nelze, nýbrž i vlastní ~~uk s. z. a ~. zeJmena jeho~,§ 14 a 17
dočas,ně, pokud totiž úřední sprá;a tIro:n~u fPravu, vlastníkovu, třeba že .
zacJlste zákon o 'Obnově p.aehtu '. d ::a, u!l ,ce sve byla zbavena. NebOť
p~žadovací ze dne 27. května 1~fJa ,?e ~1~redem, zrovna tak jako· zákon
vyraz převzal, tuto vlas,tní, soukr~~ls.
,sb. z. a n., ~§ 12), z něhož ten
u
t °d spravu vlastmkovu na mysli má..
Ale ovšem lze ji tu připustiti jen
poměr, jenž obnoven býti má
po u : P?kUd v tomto případě .pachtovní .
tét? jeho soukromé správy se ~ank~á~~rymn,- aktu vlastníka :~mého nebo
sVUJ pacht Z·e smlDUVY s úředn', .', esthze by tedy pacchtyr odvozoval
Pak-Ii však mu pozemek propach:o;rav~u: mUS'l!, by ,oznámení učiniti jí.
soukr-omá, může učiniti oznámení .al Jeste .;'lastnlk .sam nebo jeho správa
Jlm
pa'chtoval o'd vlastníka tedy pr'ed
. IDI~zno"uváziti, že pachtýř, jenž
"d ~
uva e'llltn ured'
,
za ne vedomosti míti nemusí a má-I"" 'h d
,nI spravy, 'O této. ani
a,by rozhodoval právní otázk'u 'kom I Jl ,na ,o·:o:u, ze nelze od něho žádati,
Ii~, jenž nemúže si dopřáti p~avide~n';;la U~llll!ll oznámení. Jde! o drahný
darce zajisté nechce, aby ná~lQ.k . e ,p~avm:~ zastupov~ní a zákono- ,
kona. To by nesDuhlasilo s úče!~ Jeho ztrosko!aval}' n~ neJa'sno,stech zá.- ;
pachtýř pokládá přirozeně J'ak t1!: Jdelho hvehke a'~rarpl reformy. Drobný· .
'dol ~,, e z ou.ou praXI zak d
.. ,azano, za' správuvedoucího toho kd
ana pa;za ov,acího
toho se tedy 'obrací kde mu ' . ď
'O mu poz:emek propachtoval, a na
označuje. Zákon da~ý pradm~~~o~. ko ~d'Tt:sata hospodářskou správu
vykládán býti co možno. ve shOd'y .1 • mUSl v;;ak v případě pochYbnosti
případě uzavřela pachtovní smlo:~:~~my ~ naz~ry to~oto lidu. V daném
,
Z
e JeJlho plsemneho vyhotDvenI' "e
dne 27. le·d:na 1919 lesnl'
' ,sprava v
u n',- t k' dl 'I
~
lo . Právem tedy 'Oznám'i.)
pacht:: ,1Z k a e e c. 2 p.a'chtovné platiti
nawr do.chází opory v § 12 zákona yr nar,o, ~na obnov~ pachtu jí. Tento,
~o'llhlasu státního pozemkového Úř~ddle lll;h?z ,k o~~ove pachtu není třeba
ze tedy dosazena byla úřední spr' II a~! jl'l1eh'O uradu dDzorčího. Třeba
aniž by se úředního spr'a'vce t' atva., muze obno.vu povoliti sám vlas,tník
aza 1 mUSIl 'Ovšem .
k I'
'
on, a ne teprv úřední správce Úř d'
',
Jen, pa' '.- lpropachtDval
úřední dozor, s nímž jej kla:de'" 1; ~Iksprava, není nic )iného než sesHený
sb. z. ano v jednu řadu Zák~~Od' za ona ze dne 12. unora 1920, čís. 118 .
agrární reformy přeje dr~bném~ ~r~~,::. souhl,:s:, Se s'Ociálními cíly své
'Od schválení, jehož by jinak potř
C rn'Nup~ustl' proto, v jeho prospěchu
b
se -strany úřední správy, tím mé~' 1rYb O. e~l-h ,,:sal'. t~eba anii schválení
dokud nebyl zjištěn právní stav e re, a ,oznamelll k JeJ] pukám. Nicméně .
zákonů o agrární reformě nal' .. : v lnem:, se ~ta!ky vlastníka n. ásledkem
, I'
ezajl, ne ze pnpad reS1Í! Nen' . ,
ne~l- 1 obnova pa'Chtu vyloučena dle § 4 'k.
:., I ,zeJm~na zřejmo',
zaÍ! na předpisy zákona ze ,dll 8 d b
za .on~: pn cemz d'luzno pouká§. 14, čís. I a 3, §§, 15 a 21. D1~ž~o u na 1,~20, .elS. 329 sb. z. a n., zvláště
a nenastaly~ili Podmí,nky '4 'I
tedy Z~lSÍI!l, JdH'l 0' maJetekl zabraný
()
za (,ona o nbnove pachtů.
_
v

,

v
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•
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Ustanoveni § 1í68 c řl'"'
braný byt. Osoby ty ~ej~o~ ~~~e'::Z~:I:! dna ty, jimž, přikázala obec za.
Jl e I 0'mu pOdnaJ;emniky,

'PO 30. červnn 1921 n9tOÍ ohec oprávněna ku stížnosti do usnesení, jimž
vyklizeni bytu tomu, komu obec byla byt přikázala.

nařizeno

(Rozh. ze dne 10 .ledna 1922, R II 489i21.)
Usnesením okresního soud," ze dne 18. srpna 1921 povolena byla obci
proti majitelům domu exekuce nuceným vyklizením zabraného bytu. Dne
22. srpna 1921 byl byt vyklizen a na-stěhovaIi se pa1\ do něho Josef a
františek K-ovi. Usn'esením reklHs·ního s,o·udu ze dne 5. září 1921 byl
exekuční návrh obce zamítnut a -zároveň zrušeny v'eškeré v této věci j'iž
provedené úko,ny exekuční. Majitelé domů domáhali ·se proto na soudě
vyklizení J'Osefa a frantJ.ška K-ových z bytu. S o u d .p r v é s t o I i c e
exekuční návrh zamítl. D ů v o- d y: Je' jisto" že o'becdle § 70 zákona ze
dne 21. března 1921 nebyla již oprávněna pokračo.vatí v provádění 0'patření zabíracích, nebyla 'Oprávněna podati návrhy na vyklizení zabraného,
hy tu, a že sestal0' způsobempr'otizákonným, jestli-že obec jako bytový
úřad bytem, neoprávněně vyklizeným, dále disponovala. Je však otázkou,
zda tyto okolno,sti samy o sobě ,s.tačí, by odůvodnily exekuční výkon proti
o·s0'bám třetím, které jednaly v důvěře v opatření správního bytového
úřadu, ·do bytu se nastěhovaly a byt onen drží. Veškeré exekuční úkony,
;ctlo9u'd provedené, byly vykonány v exekuční v,eci obce jako bytového
úřadu proti žadatelům jako ma~j,jelům domu. Tyto exekuční úkony vztahují se však toliko na tyto strany, nikoliv všwki na osoby třetí, na oné
exekuční věci nesúčastněné. O lo.selu a Františku K-ových v celém .před
chozím exekučním říze,ní ne-ní ani řeči. Žadatelé nedomáhají se - taiké zrušeníexekuce prDti obci, nýbrž přímo proti los,elu a fr,antišk'u, K-ovým.
Tím, že obec jako bytový úřad disponovala bytem, j-Í zabraným, propůjóvši byt Jo,sefu IQ-ovi, vznikl nový právní pomer mezi 'žadateli jako
vlalstníky bytu a mezi tímto novým nájemníkem. Aby tento rrový náJemník vyklizen býti mohl, jest nutnD domoci se proti němu nového exeKučního titulu al pak možno pr'o,vésti vyklizení z bytu, třebas právní dů
v()ld,na j"ehož základě J'Osef K byt ohďrže!, byl zrušen. Be'z takového
exekučního titulu jes.( vylo.učen j>akýkoliv e·xekuční výkon (,~§ 1, 2, 7
ex.ř.) a jest tudíž i žádané vyklizení z byt,", bez exekučního titulu po
zákonu nepřípustno,. Rek u r sní s a u d vyhověl' návrhu na vyklIzení.
, D ů vod y: Právnímu názoru 'prvnih·o soudce, že nelze· v tomto případě
provésti nucené vykl'izení bytu pr·oti Jo,se,fu a Františku K-ovým, jelikož
tím, že obec zabraným bytem dále disponovala propůjčivši jej Josefu
K-ovi a. d'le tvrzení manželky františka! K-a též tomuto, vznikl mezi
stěžujícími si vlacstníky bytu a novými nájemníky nový práv,ní pomer,
takže bezdosa'žení nového exek'u,člJího ti,tulu tito noví náJemníci z bytu
nemohou bÝti vyklizeni, př,svědčiti nelze z těchto důvodů: Dle spi,sů
zabrala 'Obec jako bytový úřad byt, o který jde, na zákl",dě zákona ze
dne 30. října 1"19, čís. 592 sb.z. a n.a" jak 'starosta obce uvádí, přene
chala jej Jose!" K-ovi. Dle' udání manželék JO'sda !(c.a a františka K,-a
přikázala' obec zabr'31ný byt také františku K-ovi, takže jest v každém
případě míti za to, že Josef K'. i františek K být ten obývají z toho dů
v-odu, že jim jej obec jako byt'Ový úřad přenechala. Vzhledem k tomu,
jakož i k ustanovení §~, 12, 13, 15-16 a 20 dříve pla,tného zákona ze
dne 30. října 1919, čís. 592 sh. z. a n. dlužno 'PDsuzovati právní poměr
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ohledni: tohóto bytu mezi vlastníky ,d'omu a stranami, byt obývajícími
tím způsobem, že obec, která tentG byt jako bytový úřad zabrala, jest
považova'ti za nájemníka a f"rantiška K-a a Josefa K-a', kteří byt ten
obývají z toho důvodu, že jim jej obec přenechala, za podnájemníky a
stěžující si vlaMníky domu za pronajímatele'. Dle § 568 c. ř. 's'. působí výpovědi, příkazy, rozhodnutí a opatření ohledně trvání neh zrušení nájemní smlouvy, jichž pronajímatel dosáhl proti náiemci též proti podnájemníkovi a jsou proti němu vykonatelny, leč že b; tomu překážel
.právnÍ poměr mezi podnájemníkem a pfonajímatelem, jehož exi.stence
však žádný z pOdnájemníků v tomto případě nctvr'dí. Následkem toho
zakl,,"dá pravoplatné usnesení rekursního ,so,udu ze dne 5. září 1921 na
straně stěžujídch si exekuční titul na zavedení předešl'ého 'Slavu ohledně
bytu, z něhož byl jich správce nuceně vyklizen před provedením tohoto
exekučního úkonu, nejen ptoli obci, která byt ten zabrala, nýbrž i protí
Fmntišku K-ovi a Josefu K-o,vi, k,teří byt ten dle svého tvrzení obývají
jedině z toho důvodu" že jim byl obcí poukázán pokwd se týče přenechán,
tudíž jako pOdnájemníci.
Ne j v y Š š í s o u d jednak obnovil usnesení prvého' soudu, jednak
odmítl do,volací rekur,s obce.

Dt"J. vod y:
, Nesprávným jest názor rekursního wudu, že obec, zabravši byt dle
zakona o zabírání bytů obcemi ze dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z. a n.
á vůči majiteli domu postavení nájemníka J' ten, komu byt zabraný při:
kazala, postavení pUdnájemníka. Náz,or ten nemá v citova'ném zákoně
q~ory. Obec neplatí maii"eJli domu ze zabraného bytu nájemné, nýbrž
. nahradu (§ 12). Te'n, komu obec byt zabraný přikázala, nazýVán jest
v zákoně n'ájemcem a nikoli podnájemcem í§§y 15 a 20). Poměr nájemn',
na nějž se vztahují ustanovení §I§ů 560 a násl. c. ř. s., založiti lze smlouvou, kdežto poměr obce, byt zabímjící, k majiteli domu, není c!o.brovolným
(jako, při smlouvě nájemní), není civilněprávním, nýbrž nuceným, kotvícím
v právu veřejném, .a zakládá se jednostranným úředním aktem zabírající
obce. V tomto případě není tedy Josef K., jemuž' -obec byt přikázala
podnájemníkem mai'tel'ů domu, nýbrž nájemcem 'Obce. Ustanovení § 568
c. ř. s., dle něhož nelze na základěexckučního titulu" vydobytého proti
nájemníku, vykliditi z bytn i podnájemníky, nelze Gbdohně použiti na
nájemce obce Josefa K-a, nebo,f předpisu § 568 c. ř. s. jako předpisu výjimeoného nelze 'Obdobně použíti na jiné právní poměry {§ 7 ·obč. zák.).
Fra~ti~ek K. ,pak, jemuž obec, dle vý'povědi starosty obce, bytn vůbec
nepPlkazaIa, není ,ani vůči ohci v pomeru nájemném, tím méně vu:či majHelům bytu v 'poměru pOdnájemném. Nelze tedy v tomto případě jak
správně u'vedl prvý soudce, exekučníhG titulu" kterého by snad byl~ lze
užiti vůči obci, když by exekuční soud z moci úřední neobnovil stavu
j"ký bYl před exekucí, dle § 568 c. ř. s. použiti proti JO~efll " Františku K::
a "ezbývá majitelům domu, než aby žalobo,u na užÍvatele bytu domáhali
,se uznání, ž'e u:živ.atelům nepřísluší p.rávo bytu uŽÍvat1i: a na základě
exekučního tHulu, vydobytého proti nim, d:omáh8li se ex~kučního vyklizení bytu <§ 10 ex. ř.). Bylo proto do,volacímu rekursu Josefa a Frantíška
K-a vyhověno, usnesení rekursního soudu změněno a usnesení prvého
soudu v tom směru obnoveno.

n:

.

. _ dO exek-lční návrh směřoval pO,uze proti Josefu a Františku
P. oneva \oliv proti obci není obec legitimována k dovolací stížnosti,
K-o;fm ~ ~I když "em 70 dákona ze dne 21. března 1921, čís. 100 sb. z.
to tlm mene,
C ' ke
t Qveno že, obce m'o.hou pokračovati v pruva'do,
'em o.pa re;11, "
a n.. s abn yly z~lOcněny zákonem o zabírání bytů, pouze do 30. cervna
kterym
.
'les t vsa
- k pok
' a' I,·Im· v. pro-•
rekur·sn
raco,v
1 P.d 'n' tohoto dovolaclho
1~2d; . o a.nl-n{'ch opatření neboť jím hledí obec udržeti náiemce, Jemuz
va em zml e
v, , ,
zabraný byt odevzdala, v uZlvam bytu toho .
j"

•
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Nařízení ze dne 25. června 1920, čÍs. 409 sb; z. a

'll.,

o odkladu ~e-

kuce vyklizením.
.
, b t ť
b
Lh~steino, jaká újma ,hrozí z odkladu e~ekttce Vy~h~elllm_. y.~ ': n~
é straně. Dosti na. tom, že povinný nema rn:ze ~ve VI?Y prlmere?e na~~dY nebo že povolen hyl odklad vyklizenI mlstnostl, do kterych se
má stěhovati.
<Rozh. ze dne 10. ledna 1922, R II 506121.)
Po inní měli dle smím vykliditi byt ve vile vymáhajícího věřitel~
v láze~ském míst'ě do I. dubna 1921. Povolen iím vš~~. odklad vykhz~!1l
do 1. července 1921 a později do I. října 1921. Nel.vys'sl snud l~SneS,ell1:n
ze dne 31. května 1921, R II 225/21 (č.sb. 1,075) JCZ vr;lovl~, ze pnmeřenou náhradou za dosava·dní stálý byt ,po,vmnych muze byŤ! zase Je~
byt stálý ne. sezonní. Povinní žádali znovu za odklad do 1. ledna 19~-,
"ejž jim 's o- II d P' r v é -s t O: 1i c e po: konaném šetření povohl, dospev
ná2JOll"U, že povinní nemohou beze své viny nalézti náhradního bytu.
Rek urs n i so ud zamítl návrh na odklad exekuce.
Ne j Vy ,š, š- í s o II d obll-uvil usnesení prvého soudu.

L

D II v od y:
Rekursní soud opírá své usnesení o výpovědi svědků, z nichž davo:
zUje, že .povinní sami zavinili, Ž"e nemají ~ř'iměr~ené náhrady z,~ byt, ~tery
mají vykliditi. Leč závěr ten j-est vr,atky. Svedek Jan 1(. vyslovne po,tvrdil, že hyt, 'který 'se u něho uvolnil v červnu 1921, nel'ronaJal w :,emínil pronajati, poněvadž chtél iej nechati pro sebe, _a ze to ~rohlasl:
i vůd vymáhajícímu věřiteli, s nímž mluvil ,o tomto hyte. Z toho, ze kdyz
vymáhaj-ící věřitel ne u stá len a· něh o n a I é h a I, zač hy pro!,.aJal
byt, odpověděl, že kdy b y ne pot ř e bo val byt u pro seb e, zadal
by 40 a;ž 50 Kč nájemného, nikterak přece neplyne, že Jan R. nebyl
zásadně proti pronájmu a chtěl jen, aby se s ním vyjednávalo o výši
náiemného by dosáhl tak nájemného p·okud mOlžno nejvyššího, jak rekWfsní sou'd se ,domnívá. DalŠÍ předpoklad reloursního SGuelu, že povinní
ani netvrdí, že se ucházeli o tento byt a že jim byl ode.přen, nemá dle
toho, I)Q uvedeno, významu rozhod.ujícího. Rovněž nelze z výPc}Vvčd! BoImslava Č-a dovo,dHi, že si povinní nech,ah ujÍti u něho u'prazdneny byt
z liknavosti neb úmyslně, ježto svědek ten pouze seznal, že byt, o kterÝ
se povinný z jara 1921 ucházel, měl dříve již zadaný, a nevyšlo nijak
Civilul rozhodnuU. IV.
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na jevo, že povinní dověděli se 'O uprázdnění bytu v době, kdy byt nebYl
za'dán. Usnesení snudu rdoursního nemá tudíž potřebného podkladu
skutkového i bylo proto vyhověno dovolacímu rekursu povinných a změ
nou napadeného usnesení obnoveno usnesení prvého soudu, které hoví
zjištěnému stavu věCi ,a zákonu. Mylný jest názcor, hájený v r'ekursu vymáhaHcího věřitele, že s.oudce musí pečlivě uvážiti újmy, jež hrozí jednak
straně povinné, jednak str,aně vymáhající, a po té teprve smí rozhodnouti, pmtože prý v nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n.,
odklad vyklizc'ní obligatorně se nepředpisuje, nýbrž jeho povolení jest
dáno ,soudci na uváženou. Pokud se v § 1 dotčeného. nařízení stanovÍ, ž'e
soud m ů ž e o'd'ložiti exekuci vyklizením, znamená to v S.ouvislosti s dalšími ustanovením'i tohoto p",ragrafu tolik, že - jsou-Ii tu podmínky tamže
uvedené, m áso,ud p'OvoEti odklad vyklizení a to po případě i opětně.
Jedinou podmínkou odkladu však jest, že povinný nemá beze své viny
přiměřené náhrady, nebo že byl povolen odklad vyklizení místnosti, do
které se má stěhovati.
ještě

Čís, 1417,
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'h

ďtepne

0;5

'odu Cla'nek 21 obeh. zákona v tomto kuse neobsahuje
o zav
.
..
v
.. t I

--:edpisů a z odsta vee prvního §u 40 živn. ř. j,c zřeJm~, z~ m~aJl e

vube~:' ávodu má pouze opovMěti, že zamýšlí zříditi odštcpny zavo.d.
hlavlll tO z ví· dě stdovatel zmíněnou opověď pro,kázal a .obchodní a živV tom's~f~~~ora v Praze do.pisem ze dne 24. ledna 1921, sdělila se sounos ten 'stol['ce te odštěpný zá:vod, stěžovatelem na Kral. Vmohradech
, v býti považován za odstopuy
v v , zav.o
, d hl avm'ho, za'vodu
dem prve
.'
Žo~o~ov~~~~~~rk zápisu d'o obchodního rejstří1<c: st~čí, ~ruhá st~l,[c~
e Y o"
znává avšak v odporu s tímto spravnym n,:zoTen: za"vd~
sama v,:ysl~'tvnle u .pře'dložil ještě zvláštní legitimaci ohledne .opravnem
na stezova
e~.~I, by
v . k •v
d
.
by tečno .
.
dVte
s ného závod'u coz Ja' Vyse llve eno, Je z
k. provozot,:"n: §o 40 z~['vn řádu nedkládá majiteli hlavního závodu dalMeh
"
,
b"
Ved
Od'sta:vec re t[ .
. _
~
Ž lSOU stanoveny v odstavci prVll1m, za yva se pouze pr ~~~;~~~s~'r~eZákaz provozování odštěpnéhO závo'dl~ a prohl,,~uj~l z~, t~6
'. okolnosti uvedené v §§ 13 .a 22 živn. ř. Sl~selo vse pro, o .e o •
~~~e~fu o mimosporném ř!~~ní napadené usne-selll zm-emtl a nezakonny
příkaz prvého so'udoe zruSlt!.
,

o

v

Čis,

I( zápisu firmy odštěpného závodu není potřebi, by majitel hlavního

závodu předložil živnostel1ský list neho podobnou legitimaci ohledně pro_
vozování odštěpného závodu, Stačí sdělení obchodni a živnostenské komory, že odštěpný závod se provoznje.

1418.

By zmařen byl účin~k lakturo,;é .doložk y dle § 88, odstavec druhý
j. n" jest třeba fakturu I hne d vratih,
(,Rozh. ze dne ll. ledna 1922, R I 9)22.)

,(Rozh. ze dne ll. ledna 1922, R I 1078/21.)
Majitel přerovské firmy navrhl, by zapsán byl do rejstříku jeho odštěpný závod na Krá!. Vinohmdech. Rej s tří k >Q V ý S o 'u d vyzval žadatele, by předložil živnostenský list odštěpnéh() záv.odu. Rek u r,s ní
s o u d usnesení potvrdil. D fl vod y: Neprávem hledí rekurent vyvoditi
z před'pisu § 40 živn. řádu, že mu netřeba živnostenského list'u, pro odštěpný závOJd na Král. Vinohradech. Právě při bedlivém čtení § 40 od'staVcc 'Prvý a dnlhý (»jsou-]i v příčině .(}bmýšIeného zřízení odboček ncb
skladišť okolnosti, jež ve smyslu zákona (§ 13) vyd á n í I i s tuž i vn o s ten s k é honeb udělení koncese nepřipouštějí ... «), lze seznati, že
živnostenský úřad, není-li závad §u 13 odstavec prvý prnti osobě, zaměstnání neho stanovišti živnosti, vydá živnostenský list jako legitimaci
pro živnostníka. Aby v sídle odbočky živno,sti provozovati mohl živnost, třeba podnikateli podobné legitimace. Opověď živnosti stačí sice
ku zápisu firmy do rejstříku, nenahražuje však skutečného předložení
živnostenského lisbu.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil příkaz 'prvého soudu.
Důvody:

Usnesení nižších soudů jsou v patrném f'Ol-POf.U se zákonem, a zvlášt:ě
s ustanovením čl. 210bch. zák. a §u 40 živnostenského řádu, nehol
z: těchto zákonných ustanovení nelze nikterak dovozovati, že k zápisu
fa'my pro odštěpný závod je p'Otřebí, by majitel hlavního záv,odu před
ložil živnostenský list nebo podohnou legitimaci ohledně provozování

Žal,ovaný (obchodník v Brně) fakturu jemu žaluiící fírmo~ současně
se z.božím zaslanou a opatřeno,u doložkou: "spl~t?,c; a zal?v~teln?
·
. 't'l bez p'ŮZnámky teprve .p'o; dv'ou meslclch. ProtI zalobe
V P raze«, vra 1
•
d'v
P
I žaloů z-aplac'ení' kupní oeny zwd:ané na {)kresmm sou ·e ~ raze. vznes
val1ynámitku místní nepříslušrwsti, jí~ s.o u d Jl r vve s. t o II c e vyhoVJ~I,
llepoldádaje vrácení faktury za opozdene, ponevadz zakon ~eustanovl.Je
".. t' lh·.·'! do které' má .býti faktura vrácena. Rek u r s n I s o u d zaurCI' e u y,
I '863 ť
'k I
mít! námitku místní nepříslušnosti. D ů vod y: D e ~' . v. o c. za " ;-e
vůli vyjádřiti nejen výslovně, nýbrž i konkludentmml_ cmy. Nevr~tr-Ir
. tedY Ioupující účtu, obsahujícího doložku splatno~h a zalovateln?'Í1 n~
určitém místě, ihned, nýbrž ponechá ji u sehe delsí do,bu a an: ;,yslo.vvne
této dol.ožce ne.odlloruje,·d~užno za to míti, ž,e se sou~~m spl?,,!e, v uctu
navrženým, snuhlasí a jest pak účet bez namltky ?I1 lat: Nazo! vten nalézá též o·pory v zásadách čl. 319, ~23 a 347 obch. zak. Tlmt?' ,?1lc~y~ro
jeveným s.ouhlasem byla navržená příslušnost ~oudu splmste U):dnana,
žalovaný nemůže více od úmluvy té jednostranne usto':P[t~ a ne,;,a proto
vrácení účtu teprve po dvou měsících ,ode dne obdrzem, ktere ,s~. dle
žaloby dokonce stalo teprve po čá'stečném splacení účtu, více ucmku.
N e j v yš š í S'O U d nevyhověl dovolacímn rekursu,
Důvody:

Není přípustno, aby v dovolacím rekursu uváděny by~~ nové. s_ku:
tečnosti v prvé stolici nepřednesené, a měněny námitky, dnve uvadene.
Olohou 'rekursníh.osoudu jest, přezkoumati, zda rozhodnutí nižšiho soudu

"
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.'
• "
- o hající se o pravD
vercJne,
soud'um zpravl'dlao něm
- .roz" P" ec'b tu šlo o nárok dle S 1 zákona ze dne 2. llStOhodovati nepnslus 1, lb
Y
"p.dnaJoÍclho o příslušn'osti k rozhod'ovál1.í
'. d 19180ís 4 s , z, a ll" J,
.
'h
d 'vo'du
pa u
' , ' 't
b ieho zemím, To platí též o narOClC z ~ u
'
nároku p~OtI sta ~ ~~a~i § 1338 o,bč, zák., který přikazuje lakove sp?r y
náhrady skody, P ~, kládá že uplatňovaný nárok má základ v pravu
o
řádným ~oudUn;,Pl
b' zák. výslov'ně se vytýká. Žalující sUana ~o
soukromem, ,:OZ v , Ob c. 'Ilrady škody za odňaté užívání zabranych
'I ' se na z",lovane '0 CI na
, "
"to
ma la '
~
tV'
árok zakládajicí S'C v právu veremem, Jez
místností, tedy upl,a nUJte, ,n " h' o odnětí straně žaluiící PfO'vedla žalovaná
' 'bytu pokud se yce Je
',.
, ,
d
'I
za Ilram . '
_,
'h o,boru působnosti. I( e k u r sní s o u . zr~SI
obcc u vykonu pr~enesen:, o " ,~
'udu by, vyčkav pra,Y'Ú'lTIoci, o zanap<fdené usnesem." ulOZll Pl~e:nn os~ Y' Dle I' 1338 obě. zák. a § 1 j, n,
lobě dále jednal a Jl rozhodl. k U'V 'ťradu ~kody spočívající v vrá vu
"' ',d řádné soudy naro y ,na na '
,
,
'k
patn IJIC~ . 'de-li však o úkony veřejno,právních lw;:poracl a '~ nar-o Y
soukromem, J ,
k t " ' t pořad práva vyloucen, Dle zakona ze
ve veřejném' ,pravlli, o VlCI, es
OhO'll obce byvše k tomu zem'-

~~~C;-"'-;:'~",,',,k

odpovídá zákonu, a již z toho plyne, že ,podklad pro rozhodnutí vyššího
soudu musí býti totožuým 's oním, na jehož základe rozhodo,val sond
nižší {§ 520 a násl. c, ř. s.). Stěžovatel však tvrdí nyní v rekursu, že
VT'áti'l fakturu, ,přeškrtnuv v ní sl-Dva: »splatno a žalov,atelno v Praze«,
avšak podle zjištění předchozích soudů a pro,tokolu o ústním jednání
bylo mezi stranami nesporno, že žalovaný fakturu, jemu 7.,a.!lujíd ihmúll
současně se zbožím z,"slanou a obsahujÍcí doložku »splatuo a žalovatelno
v Praze«, vrátil bez poznámky IPO dvon m.ěsících. O nějakém přeškrtnutí
této dOložky při jednání řeči nebylo a nemůže tudíž nyní na tvrzení to
vzat býti zřotel. Vrácení faktUTY za dva měsíce po dojití nemůže však
ve smyslu čl. 319 ob ch-. zák., který ohsahuje všeobecnou zásada pro
obchodování, považováno býti za včas učiněné, Bezpečnost obchodování
vedla zákonodárce k tomu, by časově vymezena byla účinnost písemné
nabídky a odpověcři na ní, a týžĎÚvod nutí k použití ustanonní čL 319
obch. zák. na vrácení faktury, Faktura, obsahující návrh: »splatno a žalovatelno v Praze«, musí tudíž býti i hne d zo,d,pověděna ve I h ů t ě
čl. 3190bch. zák. třeba i mlčky vrácením, jak to nyní ustanovuje
§ 88 'oldstavec druhý j. 11. - avšak vrácena -bY-ti musí ihned, méÍ.-[i vrácení
to míti účinek § 88 odstavec druhý j, n, Jelikož se v tomt,o případě tak
nestalo a faktura vrácena byla teprve po dvou měsících, musípliatiti za
přHatou, Jest tedy dovolávaný so:ud k projednání věci podle § 88 odstavec
druhý j, n, příslušným.

b

. dne 30. října 1919;"Č~S. 592 s . z; a n~ mřeneseném' obo,ru působnosti zaským pobtIckym uradem zmoc~eny, ,P
rčit' byt ,nebo místnost za-

~\~~~i 11~~1:
§Č~~it:é~~~h~~~~~~ k;~6r.ÍmoSIIUa:~\ ;f~~í~:;;~~v~y ;;I~I~~~rib~b~~t'
'l'dl'la ny'brž k tomu JSou

r

pOV

...

dů.

(I(ozh. ze dne 17. ledna 1922, I( I 1594/21.)
Bytová komise města S. zabrala 'V domě žalobkyně dvě místnosti a,
když je žalobkyně nechtěla vykliditi, provedla vYklizení obec sama a
'nastěhovala do bytu osobu třetí. Proti žalQbě na obec namítla žalovaná
nepřípustnost pořadu práva, S o u d jl r v é s to I i c e námitce vyho.věl a
žalobu odmítl. D ů vod y: Ze zákona ze dne 30. října 1919, čis. 592 'sb. z,
a n. plyne, že obce pokud se týče společné bytové úřady, provádějíce
opatření dlle zák-ona o zabír'ání bytův, jednají v přeneseném ohoru působ
nosti, jako orgánové státní správy, Jednala tudíž dle názoru. sondu i obec
S" pak',,:! se týče tamní bytový úřad, při zabírání dvou místností u strany
žalující v přeneseném oboru působnosti, jako orgán správy státní a v téže
vlastnosti provedla i svým zřízencem vyklizení zabraných místností a
nastěhovwnÍ AntOllie V-ové. Tím, že by1 později výměr zabírací, jak z mzsudku nejvyššího správního soudu ze dne 28. ledna 1921 zjištěno, pro
vady řízení zrušen, a že vyklizení zabraných místností staIo, se bez
intervence ,soudní, nic se na věci n'em'enÍ a nepozbylO' tak je·dnání obce
S, pokll'cl se týče jejího bytového úřadu, rázu úkonu, v přeueseném oboru
působnosti provedeného. V § 1 j, n, jest vys~o.vena zásada, že soud~m
přísluší rozhodovati .pouze ,0 nárocích soukromoprávnýeh; výjimky z této
zásady stanoveny a l1prav,eny jsou zvláštními záko,ny. Z tolw plyne, že,

"

sama vy kl"
k ~ ~ z ~k nv přeneseného -ohoril puso nos 1
zabraný byt sama" n;ovY ,onava §~ 1~94 a 1295 obč. zák. Tak,o:vý nárok
a jest to nedovoleny cm,ve sm~s u ,
' , ' 'aJ. vaná obec proti vůli
o

'·v

~~~~~í~~k~trb"::S~~~l~í~I~e ú~~~~n:;t~í (~~tl~:lil;e Z~b~an!ro~y~ ~h~e dt~6t~~
do usma činu ,svémo-cného. Nem tedy uplatnovan II
že Pobec zab!ala byt a že pak

Čís. 1419.
Přípustnost pořadu práva pro žalobu na obec o náhradu škody z
VOdil, že obec nezákonuým způsob~m vyklidila byt.

§Oi

.

vv'

~

'í~

:o:~l~dí~~t~t~a~~m ž~y;~p~~r;;:,~ sff~fav~.ne
~~U~~I'bn~r~~~~\~~n;~li~í t~~~:nostiJ Ohledně :této óásti ,~alobního ná~o~u

icl~ o .ř",lobu ze smlouvy, Nemělo twMž býti namitee nepnpustnostl pora u
práv.a vyh ověno,.
Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
Dflvody:
Za10ba o náhradu škody opírá se v tomto případe, o dvoj,1 ,prá;rní
důvod, l. o slib žalované ,o:bce ze dne 21. Idlub~~ 1921, ~e zabrane mr,st~
" kll',d'l 2 ,o to že ž,alovaná obec ppoti vuh vlastmku bez soudmho
nos t1 vy
"
,
' k l ' ďl
tak doo

povolení a bez 's-nudn:í intervence z,abrany byt vy '1 I a a z~ se kl 'd~ ,
pustila činu hezprávného, svémo,cného. J< čís, l._~ámk pr,v y za, a a ~~
na smlouvě, závazku s'oukro:InoPtávním, pro n:Jz Je po~ad 'prava dl
§ 1338 obč. zák. a §. 1 j. n. jediněvřípustným. Otazku: :dah tato~ sn;l~~v~
uzavřena by.la platně a pro -obec jest závaznou, Jest re~lt~ ~e ~~~ne casŤ1
~'ď
("I. 390 a 404 c • "I' • 's)
K ~ e"1s • 2~',.
Tvrdl,-h zaluJlcl 'stra. na,
sporu rOzSlllffi-em
'::'1;"
••
že obec v S. svěmo'oné vyklidila zabrane d,:e mIstnostl byt'! I(uzen~
F-ové, aniž si vymohla za tím účelem s'DudU! exekuCI nueen!m vykl!
zením místností tčch, jak § 31 zák, o zabrání bYti! z~ dne 30. r}Jna 1919,
čís. 592 sb, z. a n. předpisuje, pak nejednala obec VIce v n;eZlch oboru
své pÍTIsobnosti veřejnoprávní, nýbrž tento jeH výkon spada, n;lmo, tut~
půso'bnost, tedy do obor'n práva soukromého, Jde tu o Jednam, zakon
o

v_
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se příČíCÍ,--bezPlávné, provedene D o li ze p r I pří lež i t o s t i ve ř e.jno p r á v ní čin no s t i 'Ů b ce, i jest v tomto případě pořad práva pří
pustným. Výjimečného ustanovení § 37 obec. zříz. na tento případ obdobně užíti nelze (§ 7 obč. zák.). Otázku, je-Ji z dilivo;dú, žalující stranou
tvrzených, nárok žalobní odůvodněn, či z důvodů, v dovolací stížin,osti
strany žalované zmíněných, neodůvodněn, bude rozhodnouti ro;zs'udkem
ve věci 'samé (§§ 390 a 404 c. ř. s.). Poněvad'ž námitka nepřípustnosti
pořadu práva není důvodnou, měl soud rekursní rozsudek, spr'ávně usnesení prvého so,udu, kterým žaloba Pro nepřípustnost pořadu práva byla
zamítnuta (správně Odmítnuta), změniti v ten smysl, že se námitka tato
zamítá; nebYlo zde však důvodú, usnesení to zrušiti, vždy! jednání o námitce, o kterouž jedině jde, není neúplným. Nioméně ponechán, výr'Ok
ten ne'Ůpraveným, protože z důvodů rekursního: soudu zievno, jaký výmam usnesení jeho sluší Přikládati.
Čís. 1420.

Pořad stolic dle § 3 j. n. jest zachovávati pouze. pokUd věc byla
řádného
SOudu zahájena. nikoli však. rozhodl.Ii v prvé stolici rozhodčí
soud dělnický při okresním soudě.
II

Dovolací rekurs, správně rekurs, jest přípUstný, třebas šlo o srovnalá
rozhOdnutí, rozhudl.1i řádný soud o opravném prostředku do rozhodnutí
rozhodčího soudu dělnickéhu.

.,
'Olečné zrušiti. a nepříslušnost jeho',vy;:;loviti;
toto dle § 42 J. n. Jako ~m. " řed isu § 528 c. ř. s., dle neho.z proÍ!
To se mohlo a muslIo s~fi~í~lt~lt~ic:ekurs není přípustný, nebol nejde
sO.uhla.ným ll:~esem§
totiž předpokládá, že obě rozhod~uvší stohce
zde o te~topnpa~.
ie~šak zde tak není, neboť v .prv,é stohe; ner~z~?dl
js'Ůu řádne soudy, ce~u " rozhodčí soud' dělnický při něm, jenz nem rad:
okresní soud vP., nybrz. . h před'seda v této své vlastnosÍl, v Ideee
nýmsoudem, vlastne p~~ze .J~l'0 tato stoUce vůbec není ku kmjskemu

rovněž

není

sClvd~em

radny

~

DŮVOdy:

Pořad

stolic, jur';sdikčnÍ normou stanovený, dán Jest jen Pro občanské
(soukromoprávní) záležitosti, normou tou řádným soudům přikázané (§ 1
j. n·.) " tudíž jen tehdy, když věc taková byla u řádného soud'l!. zahájena.
Rozho;dčí Soud dělnický, u něho.ž rozepře, a niž tu jde, v prvé stolici byla
zahájena, není však řádnÝm soudem, nýbrž soudem mimořádným, a
opravný prostředek du jeho rozho,dnutí jde dle § 9 vl. nař., ze dne 19.
Pr-osince 1919, čís. 662 sb. z. a n. k rozhodčímu soudu úrazové pOjišfovny
dělnické v Praze, nikoli však na příslušný ·sborový soue! prvé stoHce.
Podané .opravné prostředky proti usnesení rozho'dčího, soudu dělnického
~ dohlédací stížnost do posvupu jeho předsedy měl tedy krajský sond,
když mu předsedou rozho'dčího soudu z právního omylu předloženy byly,
témuž soudu vrátiti s tím, že k rozhGdování o nich po.v.olán není, pokud
'se týče měl, pokUd na něj adreso.vány byly {stížnost žalobců a dohléd.ací
stížnost) rozhodnutí odmítnouti a nepříslušnost svqu k němu vyslocviti
(I§ 42 j. n.), žádným způsobem však neměl se do rozhodování iichpouštěti
a rozhodnutí o nich vyd'ávati. Když však o nich rOi'hodl, bylo rozhodnutí

. ko soud rekursní, v

po.měru

stolice

Čís. 1421.

,(]~o·zh. ze dne 17. ledna 1922, R I 17/22.)

Do usnesení rozhodčího soudu děluickéhopři okresním soudě v P.
Vznesly ·obě strany na krajský sowcI stížnost" ho,mě toho přísedící rozhodčího soudu dohlédací stížnost do postupu předsedy rozhodčího soudu.
K' r a j s k ý 's o u d stížnostem nevyhověl a nezařídil ničeho o stížnosti
dohlédaci. Ne j vy g, í s o u d zmšil US!1esení krajského soudu jako zmatečná
a 'VYslc>vH nepříslu~nost jeho k rozhodování o stížnostech pokud' se
týče q ·d·oblédací stÍ~nosti.

"

soudu, jenž rozhodl, pak n~pra;~~c J~ovolacího rekursu, nýbrž ien rekur:
nižší k vyšší, a,'Henr ..tu, te Y Vll Tento je prvirm řádným s.oudem, ~en~
proti rozhodnuÍl ~raJ'skeh.o so:~ .. ho rozh.odnutí je tedy rekurs, l11koh
rozholdl a opravny pr.ostre·de" .~ Je. než když věc, nepatřící na pořad
dovolací rekur,:., Zd~ Ide o- pnpar .Jmro:lice zahájena a rekursn! sou~ rozpráva, byla u rad~eho:o'udu prve s de otom .ovšem další opravny prohodnutí soudupr.ve s(I,0I1c8e po~vrsd)l, ~ýbf'f ten,to případ je úpl~ou .?~dobo.u
středek je vylo.ucen § 52 c. ','.' h"
byla II správmho uradu a
kterasl za aJerua
dl b
d
případu, ja k o kdy,by věc
'.
. rozhodnutí úřad.u toho rozho'. y so~
u opravném pr:o,strsdku pr?Íl.
bylo toto. rozho'dnutí teprve prVl11m
řádný
druhé ,stoliice"rekursm), Idtu b~ pro nepříslušnostpoř~du ,a k zas·o'udním rozhodnulrm a rekurs o ne o,
chování zákonné příslušnosti přípustnym.

Strana srn IOUvev ve'rnál'est oprávněna
.
, změniti původu! volbu, změní.li
.
Vry vinou strany IIknave.
h
'k I
5e n.apotum p0t,?e
I VL 357 . odstavec třetí, obc • za. ze
. Abstraktní skodu ve smys u e v ' evných Abstraktní škodu lze
tižní, ný.brž i dle ceny 'prOdejní
požadovati
i při jiných bObChOd:,Chne~~z
vyměřiti. nejen dle ceny urso'v I
.
v'čase a místě plnění.
'(Rozh. ze due 17. ledna 1922, Rv I 703/21.)
alova.né větší množstvÍ pNze 'PO 31 K za
ZallUiíci firma obJedna'la u z
' ' ' . 1919 2000 kg v prvé a.2000kg
1 kg; ~OOO kg ~Iě}(} bý~ d~~lt;oŽ~I:~~~á přij~ra objednávku, dodala však
v druhe POlOVICI IIstopa u
~'" takže zbývalo dodati 4665'2 kv;.
až do 21. úno·ra 1920 pOllze castec~e,
. dne 28 d~bna 1920 do konce
Dodatečná lhút~ byl~a POSkytnu!aldop~:mb~e ve 4 d~'ech se vyj.ádřila, zda
května 1920 s hm, z,:; Jest na .za ova " ". HOId'e a bude požadovati názboží dodá, jinak že zalobkyne nak?uPI pnz~. 15 května 1920 p,řir'ážku
l'radu škGdy. ŽaIova,ná žád;ala. d?P~:~žz~al~~kyn'ě dopisem ze dne 27.
umluvene kupm cen~,
"k'. že požaduie náhradu škody
k ·piwo.dne
května 192 ~ro.~lás~la, že. se dd~da~3~YO;JI K~ ZaÍobě o náhradu abstraktní
Pro nesplnem, JIZ zaroven u a a
.,
d p r v é s 1-0 1i c e v plném
šÍ<ody 133.056 K vyho;v~l II ro ce ;al~'~a~1é a maie za to, že žalobkyně
rozsahu, ,vzavv za pro,kazano ~ryd~en. 'k dy abstraktní, jež není o:bmezena
' kr cí Co se týče
byla opravnma domahah se za o ou s o . . k
n~ vobcho,dy fixní" tře.bas PÚVO~~ěd bt~. Po~;~:;!~ně~~~: sr~v~av prodejní
Vyse pozadovane nahrady, se!, J 1920 (5&-65 Kč za I kg) s cenou
cenu příze konce~
d ot~r>dH
rozsudek co do přisou
srrJllvenon
(31 Kc). dubua
O d v '0a I va ck,"etnu
I s oU
P.
".;-
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zcn:(Th óU)60 Kč, zamirl-všaJ<zaIoou ohledně dalšího peníze. D ů vod y:
Odvolání dlužno částečně přiznati úspěch. SOEd odvolací sice schvaluje
právní náz.or soudu IJrvé stolice, že smlouvě věrná strana mllže již na
základě 'sm~ouvy samé naléhati na plnění a ·na náhradu škody pro opozděni
plnění, a že tudíž lm vzniku tO;llOlo práva není te-prve třeba vykonati
"\'olb-u', ve smyslu čl. 355 obch. zák. Přes to má však ku,pitel tehdy, když
je prodávajíc'í v pr.odlení, právo, by prohlásilI. že trvá na tomto právu,
nebo 2. že požaduje náhradu škody pro nesplnění nebo 3. že ·odstupuje
odsmfoluvy, tak jako by nebyla uzavřema. Volí_li první právo, není třeba
zvláštního sdělení a také dodatečné lhůty. Volí-Ii jedno z ostatních práv,
musí to vyslovně prohlásiti a dle čl. 356 obch. zák. popřáti dodatečnou
IM,tu k plnění. Prohlásil-Ii kupUjící při prodl.ení pTO'dávajkího" že trvá na
splnění smlouvy a že bude požadovati náhradu škody pro opozděné
plnění, jest na to vázán a nesmí se od toho více' uchýl.iti. Pouze z to110"
ž'e naléhá na, splnění, že upomíná prodávajícího a že mu hrozi, nelze
Ovšem ještě Vyvo·zovati,že se rozhodl pro p·lnění. Třeba, by prohlášení
to bylo učiněno přesně. V dopisu ze dne 7. listopadu 1919 ps"la žalobkyně
žalované, že ji, neuZJuávajíc p'Ouk,azlU na Pražskou bursu, a opírají.c se
o "V,še·obecny zákon obchodní, udílí dle čl. 355 obeh. zák 'd'odalečnou
lhůtu Je úplnému dodání zadrželostí říjnovych do 15. listo.pa;du, že trvá
na splnění smlouvy a že si vyhražuje Dároky na náhr'adu, jež jÍ vzniknou
následkem opozděného dodá'ní, a v dopi'SU ze dne 15. listopadu 1919 psal
Dr. L. jako zástupce žalobkyně žalov.ané, že jest tímto: dnem v p·rodlení
ohledně uzávěrky ze dne 17. září 951 kg od 11. listopadu 1919 a ohledně
uzávěrky ze dne 18. září 1919 3000 kg od 1. li'stopadlU 1919 a 2000 kg od
16. listopadu 1919, že prohlašuje jménem žalující firmy opětně, že trvá na
plnění a že si vyhražuje uplatňovati všechny nároky na náll'l"'adu škody,
jež jÍ vznikno.u nás'ledkem opozděného. dodání. Dle uzávěrky měla žalovaná z oněch 7000 kg režně-bílé odpadkové příze dodati v říjnu 3000 kg,
v první polovici listopadu 2000 kg a v druhé polovici listopadu 2000 kg,
a proto připadá z těchto do, té doby nedodaných 4292 kg 292 kg na' měsíc
říj"en, ~OOO kg na první po;lo'vici listopadu a 2000 kg na druh·ou pol·ovici
listopadu 1919. Oh],edně 2292'5 kg do 15. listopadU. 1919 zadržených vykonala žalobkyně volbu práv·oplatno v ten rozum, že trvá ua splnlění
'smlouvy a že požaduje náhraJdu škody .pro onozděué dodání a nemůže
proto· od volby té vÍCe ustoupiti (Staub čl. 356 § 24). Dčel, pro' ktery příze
hyla 1coupena, při uzávcěree uveden nebyl a barchet vůbec také nelze
považ()v"ti za zboží sez·ouní. Ohledně oněch 20.00 kg, jež teprve v druhé
polovici listopadu 1919 dodány by ti měly, vykona:la však právo' volby
tepr've v dopisll ze clue 28. dubna 1920, a ve svém d(}pisu ze dne 8. května
·1920 v ten, smysl, že si kOUPí přízi na· útraty žalované odjinud a že jj bude
žalovati na zaplacení, ČÍmž up·latňovala nárok na náhradu škody pro nedodání. Nesmí proto ohledně těchto 20.00 kg uyní požadovati nic jiného: Uež
náhr.adu škody pro nespVoení, není jí však zabráněno, aby nepožadovala jí
podle čl. 357 oh ch. zák. jako minimum přís'lušející abstraktní škodu. Znalci
prohlásili, že sÍCe na jaře roku 1920 nemohlo býti řeči o tržní ceně ve
smyslu dob předválečnýeh, že však 10 mm příze v dubnu a v květnu 192.0
byla do'sti často zhotovován" a prodávána a že cena příze .prostřední
jakosti činila 58 až 65 Kč, tak že se tato cena může vle smyslu čl. 353,
357 oheh. zák. p(wažovati za cenu tržnÍ. By! by tato ceua byla vysokou,
l

~~~--- .. . . . .
.
'."
b 'la umě-Ie tím vyháněna do výše,
íest pře-ce :~5'tvo~em ~olne. sO~~~;á~':o~u Yc,estou, jak to b~Tval0 v d:o~bách
se ZbOZl mUSIlo. tlSkaha,r~aIOblcyně dosáhla většího zisku, nemuze to
válečnÝch. By! bY 1m sn byl. tu užilo v praxi na veškeré obchody a
by
býti na závad~ t~~lu, d u~~van~ho předpiSU čl. 357 o,~ch. zá~., ?dstave~
ne jen na flX11l (} c 10~, "skody I'asne' a zřetelně predplsu]e \rozh. ze.
b vymel e'TI"!
'.
b' k ) Ná
třetL jomz :puso
R II 15.0119 uveř.ejněnc> pod čís. 176 ~ 1f y.
dne 13. kVťy,a 1919, 'h v 'u škody v této vyŠ'i o-dporuje d·obrym mraVU111,
na na 1 au ~ .. t' ·ez't.o do'd'a' n'l příze jen "proto ,pr,o,tahovala
mitku, že narok ,.oV
otO.C!llCC,J
'I"
nen1Uze zalovana JIZ pr
"1 bk ' . tímto poru-šo,vamm smlouvy pnme C1..
a konečně opomenula, by za o ym.. k v ráhěuí příze potřebné v dok poskytnutí př!pla!Nu, ~č m~lr~:;r~~l~~e 2/prosinee 1916, R,v I 4Q2{16 a
statečném mn~zstvl po ,u~e II 25ÚI6).
, . '
ze dne 16. kvena 1916, R,
'I d
]" í žalované k dovolam 7alo.bNe j Vy Š Š 1 s o u d nevyhov:
~~~d~ ;kud byJ změněn odvolacím
kynč pak obno'vil roz"'udek P"1"veI1O.
p
s·oudem.
Důvody:
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' důvod nesprávnéh(} právního p~osou-

Obě strany upla:~ul1 do:,olaeZalObkyuě právem, ža],ovaná nepravem.

zení věci dle § 503 cls',4 c. r. s. . ' , žalobkyně ve svém dOplSU ze
So.ud o;dvolací sice prav,e!" ,prohlasl!, ze . v prodlenÍ, vykonala' volbu
dne 7. listopadu 1919 Vl~~l z:,l?~,ane :s,ouc~ tom smysln, že žá.dá splně~í
jí d~e čl. 355 obch. zak.pr:s~us~11C~~ ~ra~;o opozděné dodání. Žalobkyne,
smlouvy a vyhražuje.si na ra· u s
~ 'I 355 obch zák. dala žalo.vané
Odvolávajíc se výslo.vně na ·ustanovem. ~ 'vně že t ~ d y 'trvá na splnění
dodatečno'u lhůt,: k plnění ~ g(}~,,:a ::l~~ma.' Za těchto okolností byla
•. ' , by ves~er3u55Po~ ~ n~~ n.de 'všl pochybnost vykonána. Volba
' .. smyslucl.
o cI'ťl . Výjimku v tom směrlu činí však přía.vi dle m neodvo;a e dnl~'" s· plněmím pův.o!dní poměry. se
<··.·,/·····.·nady,J':dyž
. OU strany
pro
. ,
'
...
vm'
,",',
. .cvallCl
' d' olby stranou
smlouve, vemou.
oprav-null zmenu puv,o 111, V"
.' , d .'1 J ef nesporno
přehlédl, že k talco'Ve zmene, pomeru os od IQ května
. '.
".1.al·.(••"·ra '. ... . d.okáza.' 110, že žalob~yne v ddIOP;SUa z~áv~e jí dalšt clo,
•
1.
z'alované I'SOUCl v ·pro . em,
,
. sve naro;,,~ , '.V'
.. ,
tku dodávkY 4292'2 kg příze,
datečnou lhůtu k d10dam tehdelslho ]1: 7Jb~920 , bytek 2292'2 kg do
a to pro j'eho část 2000 k~d,O 3~. kyet~~lovaná P~~sť do 15. května 1920
15. červn,a 1?~0. žal~h~yne ~fdai~' ,~e tyto lhůty přesně dodrží, jinal, že
bezpodmluecne.a IUl"C;t~ p~o a~l 1, ze. .' edodání bude žádati. V do-

°

ž~liObky~ě mi~t\~.~~":\;2~~~~~ ~~~~~a~~~ ~áVrhyžal0bkyn~ odm~~n~ty

PlSU z~ ne . : ,
má-Ii. žalovaná dodati jinak že se cla radell zaII žádana Zvys-em edeny 27 k 'tna 1920 p'rohlásll zástupce žalobkYně žalo.
lovatí. V do-plsu ze, ne., . ; ve
nepovoluje že vzd'ává s,e dodání a žádá
. vané, že žalo,bkyne ZvyseU! ceny
.
ď 'sml~v'n"Í '1 'K: a cenou platnáhradu pro nedodání a to~ r?zdíl mezI cel1~u 1920 62
Žalovaná svým
uou v dDbě 'povinneho pInem ko·neem ,dub,:
..' přivodila vlastní
prohlášením, že odepírá plnění .bez pn~az ~a u:al~~~~ni k odvo.lání její
vin'ou docela jinou sltu.acI, ktera oprav~?·va~. ,,~
,. ~..
.... lb
púvodní volby ohl.edne části dodávIlY jlz 'Gemene, a .z~'len~~6s~~~h "\i~á:
dle této žalov~no.n zaviněné nové situace. Ustanovem C b
~y'
. chrání stranu, která ie v prodlení, a nutí stranu 'druhou, a y se urCl e
-

i

"t'

43
42
jádřila,

jakého práva příslušejícího jí v případě prodlení druhého smluvníka chce použíti, by se s plněním prodlévající dle toho mohl zaříditi.
Žalobkyně byla prolc) vázána na svo,u volbu ve prospěch prodlévaiící
Dotud, pokud tato mohla z toho míti nějaké právo" zde zejména na pozdější plnění. Tento důvod však od'padl, jakmile ona ,sama, rušíc později
dále smloluvu nejenGlli v čase dodání, nýbrž nyní i v ceně, prohlásila, že
za PŮ'v·odně ulednanou cenu zhoží ned.odá. Tu -vlastni vino,u změnlla situaci ve svúj neprospěch tak, že druhý v,ěrný smluvník měl právo se dle
ní přizpůsobiti, pú'vodní volb'UodvollOti a pozměniti ji přiměřeně nové
situaci, což žalobkyně též učiniLa, To, staIo, se právem, nebof příčilo by
se právnímu citu i rozumu, aby smlouvě věrný ,smluvuík m'u s i I trvati
při své ,původní volhě na plnění i tehdy, když druhý se splnhím prodlévající smluvník mu p o z dě j i p D mě s í c í ch prohlásí, že plniti za
smluvených podmínek vůbec nechce, a aby nesměl se tomuto novému
prohlášení, této vlastní n o v é v ů I i drahého smluvníka přizpůsobili. Na
toto zavinění žalované poukázal iižprávem prvý sDiud a učinU z něho
s,právný právní závěr', byt i částe čné za jiných předpokladů. Žalobkyně
má tedy právo žádati náhradu škodY za veškeré jí neclo,dané zbožL Dovolání její je protO, dů"old,ným a bylo mu vyhověno" aniž bylo třeba zabývati se za shDra uvedených správných předpokladů dalším jejím uplatňovaným důvodem vadnosti řízení dle § 503 čís. 2 c. ř. s, ohledně otázky,
zda barchet je zbo,žím sezonnim čili nic, ježto otázka ta nemá již v,;'znamu pro TDzhodnutí spor'U.
Žalov,unou je P'Oukázati s jejím dovo)láním na správně odů'vodněné
právní stano,visko soudu odvolacího, .a k prov,ec!ení dovolání dodati toto:
K ,o,tázce, zda a,bslraktní škodu ve smy'slu čL 357 ,odstavec třetí obcll.
zák, lze požadovati nejen při obchodech fi'lmích, nýbrž i při obchodech
jiných, dále zda abstraktní škodu lze vyměřili nei'en dle ceny burso'vní
(tržnO, nýbrž i dle ceny prodejní vease a místě plnění, správně' přisvědčH
již soud odvolací ,a 'podobně rozhodil o,pdně i soud dovolací. Srov. StaubPisko: Kom. z, Handelsgesetzbuch ke čL 255 obch. zák" §§ 18 a 19. Že
v tomto případě j'e při nejmenším zji'Měna cena prodejní, správně zjistil
" odůvodnil dle, posudku znalců již sO,nd 'Odvolací. Poukazujíc na dvojnásobllDu cenu prodejní proti ceně kupní .(62 K - 31 K) ne právem vytýk,á ž,ulovaná, že cena prodejní příčí se zákonům o potírání lichvy a
<dohrým mravům, .poněvadž žalobkyni jí se dostává nadměrného. zisku,
Především je míti na paměti, že, zde· 'll'ejde o p·oměr prodatele ku draho,tou strádajícímu občanstvu, nýbrž o poměr kupce proti kupCi, kteří
jsou vázáni smlouvou, řádně učiněno.u, a zá,sadou p'Octivosti a vzájemné
dírvěry. Ka,ždý z nich, uzavíraje obchod, má zachovati péči řádného
kupce (jl. 282 obch. zák.!, má tedy uvážiti veškery okolnosti a z.aváz.ati
se j.cn potud, aby mohl svým převzatým závazkům dostáti. I<!dyby byla
žalovaná svému závazku dostála v čas, nebyla by zvýšení ceny vůbec
po;cíti1a. Ocitla-Ii se však v pro-dlení a dokonce plnění 'odepřela hezdfi"odně, musí následky tohoO sam.a nésti. Jak prvé soudy zji,stily, bYl a
s t o závazkům svým d o stá t i v dOdatečných l,hůtách, jÍ žalobkyní oaných, to však odepřela, žádajíc zvýšení cen a rušíc tím smlouvu v části
nejpodstatnější. Z této věrolomnosti, vypočtené na vlastní zisk, nemůže
těžiti, spíše je chrániti .stmnu smlouvě věrnou, Tato p.ak má clle doslovu
zákona čl. 357 odstavec třetí obch. zák. právo ne j m é n ě na náhradu

.'
" , ",
rozdílu oeny loupní a ceny pro,deiní v době
škody abstr,aktm, zflczeJI~lé~nouti proč by měla býti zkrácena na tomto
. a místě pInem ,a,ne Zle na'k kter~ pl'uiti mohl, ale pro vlastnÍ' zisk plm!1
svém právu VUCl smlUVlll ll,
odepřel.
Čís.
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"
nájemcem úmluva o úplatném užlStala-Ii se mezi _~ro?"II1Il~telk~u a nájmu užívání zdviže a jest pronavání zdviže: přÍS1~1. ~~~~~I ~ořá'::';én: ·stavu.
jímatel pOVInen, 11 rz
17 ledna '922
<Roz I:. ze d ne.
,L' R.v I 8331zI.l
b t
III poschodí domu žalovaného.
Žalobce obýval od roku 19ú1 y. veObni zdviž a zavázal se žalobci,
Před válkou zřídil ža10vaný v dome OSt
'e mu žalobce bude platiti
' d" v chodu prah omu, z
"
t
že bude ,udržova I z VIZ
• , V rosinci 1920 žádal žalovany na zaP
K Toene, d .. 537 v'c' Když žalobce placení
za Používání 2Jdviže 500
pravy z Vlze
" .
d ..
'l
lobci, by mu nahra dI z~ o d " K žádosti žalobce, by z VIZ
0'1 • I vany provoz " Vlze,
'.- I' •
odmítl, jlřerusI za o
• I
y'že tak učmí jen tehdY, ZVySI- I z~uvedl v chod, sdělil m~ ~a ?van ; e na 1500 K ročně a nahradí mu vYlob ce příplatek za pouzlvam ZdVIZ, davkY ty nepřistoupil a domáhal se
10hY opravy zdviže. Zalobce n~ poza y'm uvésti os"bní 2Jclviž v chod
žalobou by žalovanÝ byl uznan povdmn " st" I je e žalobě vyhověl.
~
,
t· P ocesní sou prve
' b ll'
a
provozo va I.
r,.
. t důležitým lešení otazky, y-1
6 d y: Prlo rozhoduulI spo;u bles'h zdražení válkou vyvolaného
. h
mohl zdviž
následkem vseO ecne o
1~l~~;j~~~~~ri; příplatek na hrazen~ w,:av a a~y s~o~~ op~Iva, deb dle
,;
uáhled<u ,soudu 'nemel !,.aJdlc,,:,'anYchto~u udržovati a plauti
o
I
~ sám zdviž v fa nem
za ovauy , , , ,
.- ti'
byl povinen platiti pouze
npravnen Jl pOllZlva a
měl
'alobce nezaplatil náklady za' opravY, ~e
n",,"'mmu z~viže ale mohl náhrady škody, ktera mU
,
žalobce neb příslušníků jeho rod;ny, do:
,
se,
týče zvýšení příplatků, nemel, k?YZ
se
"
p~~vad' řetzdviž uzavří,tl, nýbrž reohl se obratItl
žalovaný zvýsem PJat~~ o <;p t Prahy předložiti všechny dGklady a žána nájemní úřad hlavllI ~ mes a . t hrl 'lodybY nájemní úřad uznal na
dali o zvýšení ~říPla~k~. bAle a~l ř~l ~~to zvýšení platiti, neměl ještě
zvýšení přplatk u ,-~, za'~r~e mOo~PnastonPiti llořad práva. Protože ted~
prava zdvlz uzavn 1, n y ,
" ání osobní zdviže a žalovany
žalobce ,pravo na UZIV
bOd
dl.e srn1o,uvy tmád"
cbodu udržovati. bylo lUznati dle žalo y.
v 0sam po~mnos z VIZ v
•
ť h' ďvodů
1a c í ; o u.cl wzsud-ek po,tvr'dhil V:IPOd!~vstoalta~n'IZ aYCuvZe' d'j upo p~{lVní stránce
Ne j v y Š š í s o tl d nevy ,ove
'V'
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"
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jednak dovolaleI přehlíží své vlastní tvrzení, že žalobce měl podle zvlgtní
úmluvy platiti rO,čně 500 K z e z d v i ž e, a že dovolatel žádal zvýšení
poplatků z a po II Ž í v á n í z d v i ž e, takže TIiení důvodu k pochYbnostem,
ž'e šlo ,o užívání zdviže žalo'bcem, Jednak je v tomltn Sporu zřejmě lhostejno, že zdviž je,st určena jen k pohodIněj;ší dopravěd<O. bytu a k jeho
pohodlnějšímu nebo příjemnějš-Ímu užívánÍ, ŽaJ.Qvaný netvrdil, že pOužÍvání zdviže bylo umluveno na dobu určitou, a sám uváděl, že zdviž bYla
zřízena hlavně pro žalobce a že jiný z nájemníkŮ o zřízení zdviže se nehlásil; nelze tudH nahlédno;uti, PfO'Č by bYl nesprávným úsudek před,
chozích soudů, že úmil'llva 'O úplatném užív"ní zdviže stala se za účelem
užívání ,bytu a byla 'dodatkem k dřívější smlouvě nájemní a že žalobci
přísluší užívání zdviže po čas užívání bytn (§ 1098 obč, zák.). Pron,aHmate I však jestpodJ.e § 1096 obč. zák. povínen, udržovati předmět nájmu
ve stavu llžÍvatelném a nerušiti nájemce v 'kmluveném užfvání. DovolateI
Pl"'nt,o: mylně Se domnívá, že nemusÍ' zdviž provozov.ati, a, že byL .oprávněn
provozování zdviže zastaviti' z dťl'vodů zdražení provozovacích nákladfl,
neboť sám doznal, že v příčině zvýšeného pop'k,tku za užívání zdviže jest
řízení 'u nájemnfho úřadu zahájeno, nelze tedy tvrditi, že žalobce placení
o'd!pírá a sv,é smluvní pO,vinnosti neplní; předchozí soudové tudíi právem
mají za to, že neshoda v tom, kdo má nésti náklady opravy a jaké' ~vý
šeuí nájemného mMe býtipožadovéno, není důvodem ke zrušení sm1r>uvy. Rovněž není pochYbným názo'r odv,oJadho soudu, že smlouvu
po'užívání zdviže v tomto případě 'posuzovati dlužno jako smlouvu hájemní,
'neboť
předmětem ,smlouvy bylo užívá'ní zdviže, věci to 112sPoU'ebí'lelné,
za určito:u Ílplatu (§ '090 ohč, zák.').
..

°

Čís. 1423.

řádu určeno,

zaměstnancovo

proviněni

Bylo.,li v služebním
že
služební
lze stíhati POUze na základě předchozího disciplinárního i'ízel1i a disci'pli.
nárn/ho nálezu, musí též výpovědi pro takovéto provínění předcházeti
řízení a nález diSCiplinární.
l( pojmu výpovědi »Z jinych podstatných důvodů".
VýpOVěď, třebas dána na podkladě nálezu disciplinárního, uemáv zá.
pětí
ztrátu výslužného neb odb,vtného. Ztráta nastává POUze propuštěním
ze Služby cestou disciplinární.

.. h'o vyměří s.e mu výsluin:é
výpověď po uplynulých 10. let~~i~vs~~zYb;lu~
~ odbytném, Platný discidle těchto pravldel.« Dru~y o Pražské vypočítává v odd, 13. po slu~

plinární ,řád NI.~S!S~é .~~o~'Íe,~~;ciPlinfrrni tresty: důtku: ]'~kutu, fa?~ŽellI
žebních provmer:lc sU.'
tu výpověď a prO'P'usten'l ze s .uz y a
kvinkvenálky, pr~saz:m : tr:s"l.' 9.: "Pro hrub<š[ neb ??eto,vaneprovlustal1'o'vuje ohled~e vy~ove'!!ď ." dnaná při nastoup,em uredníka neb slu"č'ní může býti da.na V~YPov'e \ '~Ie, áVD výbOru spořitelny v ~ 17 pe~
žebníka. Tím nem ovsem, dotce~~e~~íku ueb služebniku vÝPDveď " z 11- .
sijních pTavide.1 sta~ove~e, d:al!a~ržení kvinkvel1álky a pře~a:e~í z tre~tu
ných podstatnych duvodu; JIZ z h b~' neb opdované provmem", V teto
j'')u d!]le čL 7 a 8 ;arrkct ,na",~u .s~bou ,odstav Cl! v čl. 9 vedle s,;be ,-:
s'Ouvislosti poS'u",ovano, ma PoI0zt~m, ten smysl že, obě ustanovem maJ~
mimo' ohledy evidenční - za!1S~v~dené jiné ~od,stab1té důvody ,:y~UČ~J~
platiti vedle sebe a sice tak,. z; , že tedy to mají býti vskut~u, II.ne du
du'vody'v prvém 'O,dstavcl llll'l1ene,
d' , u'ktl'vní _ 'Tozeznavam dv,ou
•
ď t dy vy'znam IIS]U
'se
vody. Slovíčko ,"" ma e , .
a nikoli, jak žaíovaua str:ana,
případů, druhého suacl pOd~urne.h~ak že by cl. 9. dáva'! žalovane prav,o,
bodruhému prostředku, Kdyby
domnívá význam dvou moznostr,
dle své
k. jednomu
to pak k té nésrovnalosti, ž:
názor
pm
na, klere
by ža~o;vaná mohla UZll! pro,~tr ~~ . předpokládaie POIUZ: to, ze ono
by jinak mírnější trest, byl "pnmeren~, . odstatný důvod. Ze len smysl
. provinění, by se dailo kvallfrkova~ai~v~n~ poukazuje na '§ 6 pravidel~pro
y čl. 9 vloženne'ní, je ted~ II.St~", d 'k neb služebník, který pr,o, seslost
vyslužné, dle~~t,:rýeh ka~dy ~r~e~~ duševní nebo z jiné pozomho~l1e
věkem pí'O tezkevady teIesne t. "
vložených stal se 11,eschopnym
. vykori.ávání
I.
obdrží
vý;služné neb,o ,o,d,
'.
VV 1 c"po t r e b 1 ~ e n I'kt rého může pensionoval1l se
§io
, e
neschopnosti
>, .' '. ,.
,
30; roku~luzb)[ a p.r e lm V'maje případy úmysLně zP;'~:rb.~~n~~e:~(ra~~ě)~; nebo tel~sne~~o ,ur~~,u, V~~l ",' '< než roční nezpu.~
.
pak~ pe~sion.o~~d~~ P{:e;;~~~~~~ý v~~~avl1je, Uk ~ žes. e
sohil"st!, aneho kd)!z mls!o ur~ t;ho dovozuje ža~ovaná, že prav~ wH á ,cl á I e li e pot r e b.n y m I
r které nenastaly vosohě dotycucho
povědi opříti může t~~e~o, o. O'~5'Skl, t u zda si do{yčný výpověď za'úřbdln:ika,tedy obzvlaste nehle e
on; :, . tak své právo na výpověď
sloužil, nebo není-Ii s~hollena, ~d~ra~~e~J: s osobou vypo:vídaného ne.
ua základě skutečno s!! obJ,ektlvlllc ':. ly a vule ústav,u jsou rozhodumají nic společného, pm kter~u pouze tuva;p,ovídanému výpo,věď je více
jícfmi, tak že v to'mto IS:UYS~, na?f.?} v ráv'něnost on nemŮ'že přezkou
méně akt abstraktní, proJe,
v vule, JqlZt o,p
, J'ehoz' 'vl'ce p,otřebi n.ení"
. d~ť sro a us' anovem »
mati neb přezk, oumaÍl ';~ I. • v'd'l ne'po'třebn{'m" pohlíží-Ii se na ně
,~ d' 'to
ukaze se na a e,
""
h d '
a "uro. III .mls " " ' , ;
tak 'ak se 11l'luví _ zdali se roz.o ue
jako, na vyrazy obecne~ n,ll1vy -t
I dl ' kterého po případě olmlnos!!,
nasvědčovati :,ýk.l."~u zalov~e ;; r.~n~~i S~ěleny býti nemusí, tedy Jemu
výpověď zakladaJlcl, VYPO'VI ,anem,~
~ " ahu kdo a co více povýpověď jakožto abstraktní ukazulI. ez pr~í~~11l Ú zastávanym podle
Hebným není, jest vztah, mezI 'O,SO '~u ~konů l dotyčného místa tak dů
schopností, u,potřebitel~OSÍ1, ~ak pov~. Y,.
Lastnč ničím jiným, než jedležitý, že vý'pověď z techto uvah nelevl se v
o

s,ář-noutť

vo~by

d~~by

op~čny

m~l býti~:pravnY'~~d~~ výpovědi

PLiČI.1"·Y'

pO~inn~s na~

<>, . . .

úředníku,

ZaJ.ovaná
v Praze dala žalo,bci, svému
pouhon VýpOVěď, odvola'vŠ'i se na § 17 pensi'juích pravidel. ŽaloM úřed
níka o určení, že výpověď není po právu, a že jeho služební poměr trvá,
procesuí Soud prvé stolice vyhověl'. DŮVOdy: R'ozhodnuti
sporu SPO,čívá v .otázce, zda výpověď žalobci daná, v služebních před
pisech žalované, obzvláště § 17 pravidel, iichž platnost a závaznost pro
strany jest uznávána, nalézá právnr zákl,ad, Nutno proto zabývati se
výkladem tohoto ustanovení, které v prvém odstavci tohoto § zní: "Kaž..
'drému úředníku neb služebníku SpOřitelny může výbor Městské Spuři
telny Pražské z POdstatnÝch důvodů vypověď ujednanou při nastoupení
jeho do. služby dáti, Dala-Ii by Se úředniku neho služebníku spořitelny

c

provinění,

buď

těcllie ]'ravld'e]'dd;~ případě
k

,(Rozh, ze dne 17, ledina 1922, Rv I 1018;21.)

Městská spořitelna
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ním z případů, 1,e vypovída'ný není více k po,třebě a že v to-mto srr,yslu
obecný výraz »jehož vice není potřebí« dlužno vykládati. Pa tam se
i umístění tahoto· ustanovení do § 6 pokud se týče 10 přirazeným, jakožto
přiřadění k přípa.du neschapnosti z důvodů iiných, které pod případy se_
šlosti věku, těžké vady tělesné neho duševní a jiné pozoruhodné příčiny
atel. snad by zahrnouti se nedaly. Neprávem proto poukaZUje žalovaná na
své vke méně abstral{tní právo v~rpovědi, jelikož citované předpisy,
upravující vzájemné pom,ěry, ukládají. úředníkům povinno-sti a zaručuji
jim též práva, která s dr'uhé strany tvoří meze práv žalované. Jelikož
dále žalovaná neuplatňuje ahledy, které by pad-Ie jejího stana viska byly
založeny výlučně mimo osobu vypovídaného, je,,'t tím tentO' kus obrany
o;dbyt. Žalovaná odůvodňuje dále, jak svrchu uvedena, výpověď -neplně
ním pavinno·stí. Na záklrudě svěc!eckIýeh výpa'vědí ředitele, přednosty
oddělení vkladního, drozorce účtárny a přednosty likvidatury, vzal saud
za prakázána, že žalovaný v čase asi r'ok po převratu častěji - ba o.byčejně znedba-Ins!i, ač by mohl lépe, povinnosti své nikali pilně plnil a
abzvláště úko'wy v ·oddělení vkladním, samy o saobě jednoduché, liknavě
vykanával, až z taho stížnasti z řad obecenstva, které nepravid"elně k vyřízení svých záJ.ežitastí a s nemalým opo·zděním na řadu přicházelo, pak
též z řady úřednictva, kteréž tím na své práci bylo zdržo;váno a trpělo,
vznikaly; že časté Idiomluvy předsta'vených v té příčině žádaucího výsledku nepřinesly, tak že se stala, že pí·edna.stO'vé odděleni ohražavali se
pra·tj tomu, aby žalobce jim byl přidělen. So'ud nabyil přesvěd6ení na základě vý·povědi jmenovaných svědků, že vinou této liknavo'sti byl nedostatek dabré vůle žaloboavy. Vzal 'Zřetel při tom 'Obzvláště na tu (}kolnost, že po domluvách na nějaký čas žalobce pracaval uiko·li liknavě a že
vyhov<oval a svědčí též o pováž'livé7n způsob"u nazírání na povinnost
ok alnost, jak z výpovědi Stanislava K-a se zjiŠťuje, že žalobce ]('-ovi,
Jej napomhwjícímu, a.dve'ti1, proč j)e nenapDmene druhého, že to. ženou. Vše
totO'" co žalobci prc>tistranou se vytýká, jest výtkou, která směřu}e do
plnění jehO' ~Lnžebních pavinností, pokud ,se týče zpi!sobu jich plnění,
který neodpovídal požadavku pilnéhO' a pokud možnO' rychlého vykanávání práoe v § 10 Pravidel skžebních prq úředníky a služebníky Městské
Pražské Spa,řitelny př-edepsanéha, kteréHo poklesky se u -něho tak opakovaly, že se snad staly pra'Vid1l1em. Lze je pak zváti snad, proviněním
hrubším neb aspaňaopětova.ným. Jista jest ale, že výpavěď pro totú porušování daná se musí posuzavali podle odst. I, čl. 9 disciplinárního řádui, že
tu není případ výhrady odstavce druhého, že tedy výbor žalované wzhadnuv se paužíti § 17 služebních pravidel', postavil se mima půdu práva
a že byly porušeny předpisy disciplinámího řácřu obsažené pod III. tohoto,
řádu. O od: v -o I a c i s ou d rozsudek patvrdil z dúvodů prvéhO' saudu,
k nimž d od a I: Soud prvé sio:lice posoudi'l správně povahu výpovědi
v § 17 pens. pravidel zmíněné ve spojení se čl. 9 disc. řádu, a dlužna ještě
podotknouti, že dlÍsjunktivní povaha slůvka »i« ve čl. 9 od'stavec druhý
di,se. řád-u jde jasně na jevo z § 19 s'lužebuích pravidel, jímž přímo přede
psána, že poruš,ení úředních pa.vinností úřeď'níků Městské spořitelny
Pražské trestá sed I e řád u d i s c i op I i n á r n í ho. Správně a logicky
dovaz'uje prvý soud, že výtky uváděné žalavanou k odůvodnění výpovědi žalohci daué jsou výtkami pa stránce pInění služ·ebních povinností
žalobco;vých a ž·e výbor žalované strany, jenž jako její o-rgán předpisy

-"
"
Duhé výpovědi shora zmíněné por~šil, předpiSY
jest i sám vazatl: dant~
obsažené Žalovaná firma dovolava se toho,
disCiplinárního řadu po al' r~ sebe ;ávazno.st pravidel pensi'jních a, s;uže žalobce ,~adp,sem uz~ í~O avšak vstoupením do .služ·eb žalovane. zažeh-ních a rad,u dISC!PI!TI:;~ladě řádů těch nabyl též práv z mch vyplyva:
lobce. vedl·e zavazku v
,
abY P'I'!'pad· pD-mšení úředních pavmnostI,
. éna 1 pr"va
.
"
I§ 19.
jících, ted·y zelm
. b I dl ' před.pisů řádu discip!inárnlho vynze'u \
iemu za vIllU kladeny" y) Z' oeI ' 'hledí výpověď udr",eti jakožto pauhY
,
'I 1 dISC r
," 0'\ ana
.)
k
a" 6
služ. prav., :. ,
" ' . r bst'-raktní 'právo v"Srpověd: pon aze~: II ;-',
ditsledek sllUzebm smlouvy \a více neuí potřebk), a"šak tu stacl poukapens. prav. (slova » ..• Jehoz d h' di'c ř ve spojení s § 17 pens. prav.,
zati f,ávě na čl. 90ds!avec ru Y, b~ . ii~ých 'podlstatnýcb důvadů". Žaže i tu· ku dání v1:pavedI JestaPt~e ~~~. prav. tím odůvodniti, že činno~t
lavaná snaží se SVUJ pou~az.~ . . p t '.
Z uvedeného však patrno, ze
žalo.bcova byla jen na prek:,zkuos~"tn~~. 'en na udánlivé pf'ovi'nění slutím žalovaná poukaZUje opel v po : ~e J ř pro něž plali předpis řádu
ž.ební po rozumu čl. 9 odstavec pr'VY ISC. .,

fn

di,sciplinárního.
nev"hově1 dovo·lání.
Nejvyšší soud
,
Důvoc!Y:

"
"
rozsudek .sondu druhé stolice z důvodů ,~ 503
Dovolam bere v odpor N
",
d sdílí zúplna právní názor obou
Neprávem
eJvySSI
sou
. k'h k IV
čís. 2 a 4 C. r. S.
,
,.
. , . ú' d íkova ať jsou druhu Ja e o Ol ,
ntžší,ch st.oJic, že sl!lze~~1 ~ra.v:n~mhO~~h~ disci~lmárního řízení a disciplilze st,],at! po.uze( na z§§ ~ge sj~~e~-ních p'l'avidel, čl. 17, 1, 2, 3 a 4 d ,se.
nalezu arg.
" I P 'k' může ovšem dáti z padstatnych
,
měst,ké .,ponte ~Yd razs e
astoupen'I J'eho služby, má-li
.c1Ů,\T(),clů 'IředllÍ1'u. . pověď Ule na'non pn n
,
'I
y
v;o provinění služební, musí předcházet! ří~enI ~ na :z
'~I 9 disc řádu). Slava »i z jmých podstatnych .duvodu"
v

vo

i;~J

}•~~~~~~$:I~~a'~~IT

opětavaných prov,~ění, ~uzebn~~% ~t~l

»hruhších neb
čl. 9 disc. ř. Jiné p(}distatné ~d,ůvo y mO O'U ov ,
'_
Ik př při ll11tne restnnkCI persona lu, na
.. ; .... , ..
bchodní 'cl~nosii v iisÍém odvětví dosa~~dním) (a:g.
sle, cl. ke.rn ,
»je'~ož více potřehí ,nenÍ«, »úřední n:í;tn ?k~~ze se, nadale
.
h
b' f "voděny i mimomedm cmnostI Vypo_nepotřebnýin«), nebo ma obul dYoI ?;yI (ku př hazardní hr'a v karty) neb
vězeného pro kterou paz v
nve
.
d ) ' k tyto
,;
. í b' ti morálně méně cenným <opilství a pa " avsa, .
~~~~J~r~u~~ ~;ti :Odstatné, a musí býti, vlůoči vyp.o~ězedn:~~:r~~~~~~~;
V tomto případě uved].a vsak st~ana za~vana Ja o
v . '
é
vesměs pouze služební paklesky a přestupky (lIknavost ve sl~~be, k~a~n~ti
předstírání bydliště v Praze), aniž by se mohla v tom smeru, ';'Y . z
přeďchazím řízením a nálezem disciplinárním. Pokud se VYfhl~uban~~y~,o~
v kartách týče, sama připustila, že se Jednalo pÚ'~ze 0, p,ane vyc . ou an
r 1913 které o sobě pravdivým nebylo. Jiných duvodu zalobco.va, pr°p'n:
Úění ž~lovaná strana vúbec neuvedla a nelze prooto P?soud~:č m~- I Jl~v~
důvody a jsou-li podstatny, závažny. Správné posou.dily tu, IZ ,o a.~Izs~
soudy tento případ se stránky právn,f a dlu~no na J1C~ sp~~vne'ďa
i povaze věci odpovídající důvody .poukazat>. K ~yvo ,un'.
ova am
.dlužna p{)uze dodati, že výpověď, a.ť iiž byla dána na zaklade nalezu dISCI.. ....

.

v

fl',

48

49

pl,inárníh-o, ať z j~ného ~odstatného důvndu, nemá v zápětí ztrátu vÝ,služ~
neho, neb 'OdbY,ne~o; Nasledek ten pojí se pouze ku propuštění ze služby
cest?'u ,dlsclplmarm '\a:-g, § 18 pens. ř.), kteréž jest nejtěžším trestem disci_
plmarmm (cL 4 disc. r.).
.

DůvodY:

.

Čís. 1424.

o

Rozs?dek 'pro zmeškání odpovědi ua žalobu jest vYdati na základě
skutk<:vych prednesů žaloby bez ohledu na další Skutkový přednes při.
pravneho spisu, jímž navrženo vydání rozsudku pro zmeškáni.

Po~adavek písemností rUkojemského zavazku. Bylo.u slíbeno ruko.
lemst~I, _uelze ze současného prohlášerd, jímž se slibuje zaplacení dovo.
zovall, ze byl bezvYHmečně převzat závazek platební.

'

(Rozh. ze due 17. ledna 1922, Rv II 283/21.)

v

Pro právní posouzení této ~ě~i jest rozhod~ým jedině d~slov ~al'Ob!~
. l'k ž jde o fO'z'Su1ek pro zmeskal1J. Žalob kyne na doklad, ze vzesel za
Je I Ok z'alova,ne'h,o uvádí v žalobě, že v prosinci roku 1920 spolužalovaný
vaze"
, I
.
I
. ' oVk
. Josef N. se při tom, když žalobkyn~ od Phr;,~al 'O'yane Ztail ~;:etnkl zap~}e ,y
'do'vala vůči žal'Obkyni výsloV'ne pro laSl, ze za u cas u ruel, ze
po~ave' .poJ'ed.e do Prahy a že jakmile,se vráti z Prahy, jí tuto částku
neJpr
' .
, I t • d
vď
'h
zaplatí. PrvÝ SGud po marném uplynut~ lhut! ~I za.?')111 o 1P?~e I n~ na~r
žalující strany. v němž tato výslovne uvade a, zedskPo uzaova,nY' r:udol~
šk am ,
.
k'e pro hl'"
lems
asem J"1dal
, I' p ís~ e mně , vydal rozw e pro zme d.l
§ 398 odsta;vec prvý c. ř. s. a o-dvo.Jací soud ro'zsu,dek ten pGtvr I, ~Y1.
cházeje z právníhq stan,oviska, že shora u,ve~ený;nl s!~yy .neJen proh.la'!l
žalovaný, »že r1učí za vrácení částky> ny?rz ,1 ze vuel m ~al ~~ZVyml
ne'nou připověď p.Ja.cení ihned po svem navr~tu z Prahy", ze JSou tedy
tu ~ředpOklady § 1347 obč. zák. a ponkazuje se ?ř~ tO,ln na §'~ 1405,' 1~06
b zák Názor tento napadá ž,alovaný v dovolani dny,o,dem nespravn.eho
~o~~tJze~í právního a ,to právem .. Nel~ef prohlá:š;JJJí t~k, ja~.,b~lo, dano:
děliti na 'dvě samostatné části a Jedne z lllch vI~e vah~ Pflklad~tl ~ez
druhé, nýbrž nutno pr-ohlášení to VZI'ti ': :e~lm v u.vahu ~, 9,14 obc., zak.~
ap'(}sou.diti,o jaký právní poměr dle udam zaloby Jde;,~ Jaky patrne (,a~e
straně jež učinila toto prohlášení, tanul na mY8iI. UvazL-I! s':, tot;:> pro~la
, celku, nelze slova: "že za tn částku ručÍ« :cela p~ehledn~uh a
žá,jn'inO významu jím nepřikládati. SI'O:va ta Ve vseobecne v~ltJve h~u
zirraC1Pra,(" zaručení, rukojemství, a je-li tu toto, nelze z. dalslho, .?ro~la:
slibUje zapl'acení, dovozovati, že žalovany bezvYJlmecne

Ža'[obkyně tvrdila v žalobě, že, když v prosinci 1920 upGmínala prv

zalovauou, Mam O-ovou 'O zaplacení, pr'Ohlásil vllči ní druhý žalovaný
Jo~e! ~., ze za dluh .rutí, že nejprve po,jede· dG Prahy a, jakmile se odtud
v:alI, ze, ~uh zapIatI. Na žaI,obu nepodali žalovan·í Ve lhůtě žalobní odpovedl, nacez vZJm~sla žalobkyně návrh na vynesení rnzSlu,dku pr,o zmeškání
a. vsun~la do navrhu tohG poznámku, že prohlášení rukojemské se stalo
~ls~c~ne. P 510 ce s II í s o II d p r v é s t o 1. i c e vyriesl rozsudek pro zm-eskam dle za,lohy. O d vol a c í S'o u d k oldivo'lání druhého žalovaného
.Jos,e!a Ni-a lm·sudek potvrdiL D ů vod y: Odvola'Íel učiuil ná"rh na
zmen;, rozsudku pro zmeškání v ten smysl, že se žalohní žádost zamítá'
lJpla'Í11tue ~dvol,ací dů,"od nesprávného právního, p'Osouzení věci. Tent~
odvolacl ,~uvod shledavá v tom, že prvý soud připustil žádost odpůrce
Ov vyn.esenI rozsudku pro zmešká1nÍ, ač na,- základě odpůrcova skutko:vého
,prednesu pro, nedostatek ptsemného prohlášení o ručení nebylo podkladu
pro 0~.souzel1J. odv'olatele. Zalobkyně to,tiž v žalobě tvrdí, že jí dmhý žalovany v prosmel.1920 výslovně prohlásil, že za dluh ručí a že jej, vrátě
se:- P:ahy, zaplatI. V tom shledává odvolatel smlouvu a ručení 'dlle § 1346
O?c. z~k., k .čemuž je zapotřebí písemnéh'O pr,ohlášení o závazku'. 1'akove~o, Plsem'~eho ,prohlá,šení o závazku však prý ža:lovaný luikdy neučinil.
a ~alobk~ne P!y to !~ž ~etvrdila. V dodatečném návrhu v,sunutá poznamka., ze pry ~r~hliasem .o Tlučení bylo lu:činěno písemně, je pr-y nepří
~ustna. Ale ?,dvo.Jal1J nebylo lze vyhověti, naopak je odvolací soud názoru,
:e naa,aden! ro,zsudek byl dle zákona vynesen, nebol odvolatel přehlíží,
:e v z«k,be bylo výslovně nvedeno, že žalovaný ncj'enoln prohlásil že
~al?bkynl ručÍ z~ vrácení částky, n Ý br ž že ž a lov a n Ý též v Ů či
za I ~ b k !nd ;,y s I 00 v, ně d a I bez v y min e č n o.u pří p o v ě ď p I acenT, prlsllblV vyslnvn,č za'placenÍ' po. svém návrat:u
: P;ahy. V tomto prohlášení js(}n .přc'd,poklady § 1347 obč. zák., při
cem:;: ~c poukazuje též na ustanovení § 14058J § 1406 obč. zák., .dle něhož
Se tret; 'Osoha může zavázati k převzetí dluhu bez předchozího dlužníkova
svolem.
'
I

Ne j v y Š š í s o u d žalobu ohledně J osela N-a zamítl.

V

~

o rukojemství
-anizák.
dle- § nebof
1406 toto
fl~2~J;,<0!i~~~~žJ~~:l~'~~~~ žezaplattti.
ani dle§' nejde
1347 Gbč.
dovolate! dle prohlášení, v
uvedeného,
obč.

nři"t,)urlÍ'l

žalobě

jako r II ko j m í a plá t c e po rozumu § 1357
Jel:ik()ž ku platnosti tHo' smllollvy, jež zů'stává p·řes to.' rukopodle
1346 od,sta,vec druhý obč. zák. se vyžadUje lormy pížalující strana v žalobě ani netvI'dila, že žalovaný dal toto prohlášeni písemně, nedostává se této ru!<ojemské smlouvě podstatné známky
a·,'není prolo pro žalobní prosbu dostatečnélw podkladu a nezbyl,o. než ji
zamíúnouti. Vsunutá poznárnka v návrhu žaluÍÍcí strany na v~dání rozsudku pro zmeškání, že se stalo rukojemské prohJ.Hení písemně, nepadá
'na váhu, nebol f'ozsudek nutno vydati 'Podle !§ 396 c. ř. s. na základě
skutkových přednesení, jež dlužno za pravdiVá považ,O'vati, a to jsou
předneséní učiněná při prvém' rokú, jež se shodují se žalobou. Na další
udání v přípravném spise nelze vzíti zřetele a 10. už proto, že n,ebyla, včas
žalovanému oznámena, aby k nim mohl své ,stanovIsko zaujmo'uti. Při
tom nepadá na váhu, že tato vsunutá věta tvoří doplněk k přednesu žalobcovu v žalobě, že není tedy v přímém odporu s přednesem tím, n;ýbrž
r'Oz,hodno jest tl), že nebyla v žalobě uveclena směrodatná a závažná
známka podstaty sml,ouvy rukojemské, jež v návrh'll žalUjící strany již
nahražena býti nemůže, jeliko'ž, jak už uvedeno, má soudce při rozsudku
pro zmeškání zkoumati, je-li pr,osba žalob ní z přednesení žalobu"ího
,správně odvozena a zákonem odůvodněna.
Civl1nl

~MItCldl.DtI.

IV.

•

51

50
..'
no hraditi škodu ze změny kursu, po,něva,dž ie~
i dále VYVOdIti, ze nut ,
'nárok a c-o mu ušlo pro·dlením v placem.
tak se žalobci dostan,e"nac'l':'~
obch: úk. Vzhledem k těmto úvaSta·oovisko to _O:d?o:,lda ~s~~~k us;;čívá na nesprávném právním PO,SOUihám nelze tvrdlÍ1: ze ro, )
ebylo tudíž lze d{).volánío tento duvod
zení věci o(§ 503 ČJs. 4 c. r. s. ! n
dovolací se opírajícímu vyhovetl.

Čís. 1425.

1<6

Náhradu dle § 88 žel. doprav. ř. jest počítati dle místa, kde zboží bylo
odevzdáno k dopravě, a v kursu ke dni reklamace.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1922, Rv II 327/21.)

Čís.

2a!obkyně odevzdala dne 19. Mezna 1919 v Bemdmfu v Rako·usku
dr'á·ze zbo·Ží k dopravě do Brna. Zboží bylo cestou vyloupeno. 2alobě, jíž
domáhala se odesílatelka na čsl. erár'u. náhrady škody 32.977 Kč o ba
niž š í s o u d y vyhověly, -o: d v·o I II C í s o u cl uvedl v d ů vod ech:
Dle dopravní smlouvy bylo plništěm ve příčině dodání zboží Brno {čl. 324
obch. zák.l. Jak zjištěno, činila obecná cena -obchodní, již mělo zboží v čase
a na místě odeslání k dopravě 36.527 korun rakouských. V době, kdy škoda
nastala, nebylo, jak nesporno, kursovního rozdílu mezi měnou českoslo
venskou a rakouskou. Jelikož pr'odlením žalovaného eráru plniště jeho závazku se nezměnilo, byl žalovaný erár povinen zaplatiti žalující straně
v době vzniku tohoto nároku zažalovaný peníz v Brně a to. 32.634 korun
rako.uskýoh rovna.jících se 32.634 korun československých. Újma, vzniklá
tím, že po té kurs československé koruny vůči ko:r'Uně rakouské se zvýšil,
postihuje pouze sranu žalovanou, ocHnuvš, se vprodi'ení, To-též platí o zažalovaném dovozném.
Ne j v y Š š í s o. u d nevyhověl dovolání.

, . - elezničního avisa nezapsaně. Poštu nelze
Použití pošty li d{]ruccm z
slu § 5 žel dopl'. ř. Droha není POpovažovati za "jinou osob~" \e sm~rávněllí toho, kdo vykázal se IJOdevinna, aby zkoumala, ~otoznos a o
psaným avisem o zasUce.
7 ledna 1922 Rv II 339121.)
O":o.zh . ze dno 1 .
'

Důvody:

Jest ovšem pravd.a, že dráha platiti měla podle ustanovení '§ 88 (1)
žel. dopr. ř; obecnou cenu obchodní zboží, jakou mělo v čase a na místě,
kdy bylo· dráze odevzdáno k dopravě. Cena ta jest, jak nyní více sporno
neni, 36.527 K, žalující však požwdluje pouze 32.634 K. l\ oeně té, jak rovněž
nespomo, dl'užno připočísti nákhdné 115 K 32 h. Avšak dráha nezaplatila
ani v době reklamace, an; později a ve sporu platební povinnost výslo'vně
popřela. Nyní již se v dovolání hrání pouze proti tomu, že žalo.bci přisou
zeno vÍCe než 32.977 K 72 h měny rakouské totiž pro,tl tomu, že pohledávka mu byla přisouzena, jak pož,adoval, v měně československé. Jak
zjištěno, v době, kdy škoda povstala, nebylo ro·zdílu v hodnotě peněz
v Rakousku platících a českoslo.venských. J('dyby byla dráha hned tenkráte platila, kdy škoda povstala, nebyla by jinou cenu 'platila než onu
p()dle § 88 .(1) žel. dopr. ř. ustanovenou ·ai reklamací zacIlovanou. Avšak
dráha vůbec neplatila a platební po·vinnost i ve spor.u vůbec popírala. Tím'
způsobila žalující stranč další škodu, vzniklou nastalým rozdílem mezi
valutou rakouskou a va;lutou mista plnění totiž československou. Kdyby
hyl žalující peníze v čas dostal, bYl by jimi disponoval a škodě se uvaroval. Škodu 'na,hrwdW - způsobem tím, že placeno býti musí v korunách
česko,slovemkých, které JSOll ostatně zde jediným přípustným platidlem,
jest dráha povinna podle ustanovení čl. 283 obch. zák., ·byť by ,se žalující
na článek ton neodvolával, jelikož nyní fakticky požaduje placení v korunách československých a obě strany udaly, že v bře7,'nu nějakého TOZ. dílu V obou měnách nebylo. Z úvahy, že nestačí úroky z prodlení, aby
vyrovnaly škodu žalobci skutečně vzešlou <čl. 283 ohch. zák.), možno

1426.

'B drahou do P. na adresu Antonín~
Zaluiící, firma o,~oslala ~e ~ta~ce áť zásilky nepřiial, nařídila žalobky~e;
P-a v P. zastlku kremu. Jelikoz a TeZs
. v P Sokolská čís. 29. Stamem
d'
Bohuml lLI -O·VI
"
'1
by zásilka byla vs: ~~~
db _ 'list Bohurmlu Z-ovi, načež dostaVl se.
úřad v P. zaslal navestI :' o erny ~ -edložil návěští n, zaplatlv dopravU!
na staniční úřml as 141ety hOch·BJejllZ P:I Z neobdržel od dráhy ani návěští
b .,
cdl Ježto omml.
"
.- ,
'
poplrutkY, z OZl vyzv .. "Ik d ráhal se odesílatel na železllIcmm eraru
ani odběrnéhO listu, all! zasl Y o~: p r o ce sní s o udp r v é s t o I i c e
náhradY vyjádřené hodnotou zbozl. k 'k § 76 z·el dopr ř. (železniční
"
-I D
d Y' Dle mstru ce u
.'
d
žalobě vyhove., u v ~ d
jest dráha oprávněna zásilku vydati o edrl I. ocl; ._ ,
.~ b byla povinna zkoumati pravost
.
)f\~~~~ej~~~,dp<l~~a~v~e;;sÍl'neníamzV'šaky dráha sproštena
: .povmnc>s
.
ti " by
. T
)
tVd{aŽ(t9rniJ~.řípa(jěje(ln3It~
péčí
pořádného
kupce {či. 282 obeh. za~ ..
,>
,s tomto případě tím, že zboží vydala ne 0o

;

,;~!2;:>2~~~Ri~~~~1:~]!~rr~~~~i~~_

A)

zodpovědnou

pří~a~ě_.ien tehdY~

;y'-šť bylo adresáto'Vl
v tomtoskuteene radne_ doru
ze nave I
.
b'd t Vzhled o kaz nebyl však stranou ž:alovan<Yu aUlJ na I nu. '-t
tl'
Z
. t 'f ' to že aviso bylo POS ou
dem k udání svědl," Bohumila, -a Je~ .m~~čf~šak dráha podle § 5 žel.
doručeno cizí osobě;, za lako,::ol zbavmen;tl D ů vod y: Odvol'atel právem
d
- O d o I a Cl s o u od za o u zaml .
dl
oP:. r:. . v ávni názor prvého soudu jest nesprávným, neboť po e
§Y;~\~I z~o~;. ř. sta'čí dodání návěští jednoduchým ,dopisem. N,a zkO~:
mání sk~tečného doručeni návěští stačí podle §, 76 zel. /o?r.;. ~~~h~

předložení podepsanéh~ ~~v~~~'le~íi~oi;~ ~~:~čeo~v~~~~~t:' :e o ~ajlštěuí
m?sela

s~ s~a~~~~e~i n:t=lOe se právě

adresátovi . .Je-li"

příp.~s!no ~aslál:í

te~~~du~Ch;m .do~~;:I0 ~~í~~~~ecd~;~~ ~~~~~s~~~d~br ;~l~~~í~~!!~t~áa::~tj
sa ,s~m, na

rvní soud vyslovuje domněr;ku, že navestl dost.a a
i
Jako
do. pisecl1 bývá, dal psaní InčbPké~l~l, Z~I~:~~I, a~~b:a ~e::h<~ bO;J~ u:~leno
mácnosti Bohumila Z-a. S o y pn IS a ·e. ,
kd •. t jí
břímě dll:kazll, že právě Bohumil Z. 'diostal nDáVěŠ!\ df ~~~~' poit~ l:~nodovoleno uvědomiti jedno.duchým dopIsem. OruCI a-,
4'

?f: "

~~~~~c~iz7,t~~n~p~~~~lna domněnka, ž~,listonoš,

t':Plři. jedll~~uch~~
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{[uchý dopis, učinila zadost ,své povinnosti a příp'adné podvodné jednáni
třetí osoby jde na vrch a'dresáta, který si mohl dle § 79 žel. dopr. ř.
vymíniti zvláštní zpusob vyrozumění. Tím by odpadala nutnost za,bývaÍi
se 0'tázko,u, zdali d'ráha dle § 5 žel. dopr. ř. ručí za poštu. Avšak soud
odvolací se zabýv'al i touto otázko,u, která má význam pro případ nedoručení nebo nesprávného doruč.ení. Dráha ovšem dle § 5 žel. dOPL ř.
ručí za své lidi a za jiné lidi, kterým výkc>n do;pravy svěřila. Z tohD
však 'IlJelze údvozovati, že ručí za dotyčného poštovního zřízence, který
návěští doručuje. § 5 mluví zřetelně v nadpisu 0' lidech dráhy, tedy
o zřízencích železničních a v textu 'O lid'ech, kterým dopra'!'u svěřuje.
I kdy'by tS'e připustilo, že to, nemusí ·býH právč železni'čni zří'zenec, za
kterého dráha ručí, přece jen zbývá otá2)ka, co jest TIO'zuměti slovem
»ďoptava«. Dle názoru odvolacího. soudu odevzdání, navěštÍ' na p'oštu
ku dodání a,dresátu není dopravou ve smyslu §, 5 žel. dO'PL ř., nýbrž jen
vyrozuměním. Dopravou jest dle pojmu a dle § 5 žel. dopr. ř. manipulace
se zbožím, které j:de z jednoho mlÍsta na dr1uhé, niknJ.iv

vyrozuměnÍ'

o tom,

že zboží došlo. Nepatří tedy dotyčný listonoš, který návěští doručoval
a dokonce ne pošta jako instituce k »osobám" v § 5 žel. dopL ř. uvedeným,
za které by dráha ručHa. Avšak 'Prvý soud vytkl též dráze, že ne·dbala
péče pořádného kupce dle čl. 282 obch. zák., vyda vši zbooží 'nedospělému
ho:chovi. O tomtOo hoch0'vi prvý soud pouze zi'istil, že byl 14-15tiletý;
:d,a byl inteligentní, jaký dělal ,dojem ve svém Vystupování a pod., zjisteno nebylo; avšak v té okolnosti 00 sobě, že tu šlo o 14-15tiletého
hocha, nel'ze spatřovati nějakoll nedhalost. Denní život ukazuje, že i nejopatrnější OobchodnÍCi ve s,tý"ku mezi sebOou i s dráhou a jinými úřady a
ústavy 'c'žívají bez závady 14-15tiletých hochů. Nelze seznati, proč by
i zknšený žele2Jniční úředník neměl 14-15tíletému hochu, který předloží
poOdepsané návě'Ští, vydati nákladní list a tudíž i z,boží, to tím méně, když
šl,o, jako v tomto případě, jen o zásilku ceny, na'dnešní poměry nepatrné,
totiž 228 K 50 h. Názor prvého ,soudu, že by snad dráha aspoň v tomto
případě, ,totiž, když vydal'a zboží nedospělému hochovi, byla zodpověd
nasti prosta, kdyby dokáza];a skutečné vydání návěští do ruky Bohumila
Z-a, 'nelze sdíleti, protože by pak 'dráha z opatrnosti pro všech,ny případy
byla nucena, přes us,tano,vení §i§ 79 a 76 žel. do'pr. ř. zajistiti si obtížný,
ne-li nemožný průkaz, že adresát náv,ěští skutečně dostal do ruky. Podotýká se jen, že i dodání návěští dopo:ručeným dopisem by bylo jen
fOormálním důkazem doručení a nevyl'c!čovalo by protldůkazu, že adTe,sát
doporučené zásilky přece neobdržel. Přísný názor prvého soudu vedl by
k byrokratické těžkopádnoOsti dráhy, již dlužno v zájmu rychlého vyřízení
vésti volně obchodně.
Ne j v y Š š í s Dud nevyhověl dovolání.

, .' 1 dopr ř) músil zasHatel věděli, že dráha k o,známení
posl~,dní v~ta ze Že' poŠta' ~ři doručování avisa bude se říditi platn~mi
pouzIJe ~o~ty a Z toho plyne že odesílatel se předpisům těmto mIcky
svými pr~ plsY.~,tění prvého s~udu, opírajícího ,se o udání svědka Z-a. je
pudr(}~IL e ~J1S B h '1 Z odd r á h y návěští ani zásilky neobdrzel,
. e zreJmo ze o- uml
.
~ k d
~
. avisa
SIC
, '
.• b "f nyní
zjištěnc> zda pošta (ktere
orucem
"
avš~k neTIl a ,n~~~:~e :lu~tanovením §I§' 126 a 127 po~t;)Vr;ího řád~ ze d~"e

P(}jIZI!~. byJO~, ,. 317. zák tuto obyčejnou listDvm zasllku nahwdmm
22, zan 191 , C1S."
r:
někým nepovolaným vzata a použita byla.
způsob~m nedor'~'cJ!a ,a ~~ ~~,trání pozděii odesílatelem dráze navržen~: a
Netvrdl se adnl"., §ze ngeJa 't ř žá,dáno bylo. Poněvadž pO'šta u nezapsan. ych
, ď 'ak sbora
touto pak po e l7 pos..
" 'I k
,dle § 213 pošt. ř. náhrady nep'oskytuje a poneva z'. J ' .. >
zaSl e po.
, oručení avisa D011žito bylo za souhlasu drahY,a ~de
uveden,o" posty k d 'I t l ' požadovati na dráze náhrady z neJakeho,
sila tele nemůže o-desl a e nym
.,
t
p k ná
'ned~kázaného předpisúm odporuiícího 'doručení avisa!, omu a, d:
ac
'
,', b .' '§ 5 ' I dopr ř zde nelze upotrebltl, poneva z
sledujícího Vyd~~l zk ~zl. • ,ze~isa z; s~uhlasu se žak'iícím odesílatelem
pošty bylo POUZlt?, °drlucen! ~ §, 5 žel dopr řpoštu která iest státním
a mimo to nelze JIZ po e zuenl '
.
" " . d"
v-ým
, t
k doručování dopiSŮ s,amostatně zřízen~'111 a Je me o~ravnen
us ,avem
..
I
.~..
považovatI za
'h
podobné ústavy sonkrome vy UCUJlClm, .
, ~.,
a vsee ny
b "'v dráha při prováděni dopravy použije". Vždyl o poste
»', ...
J!HOiU oso U, ] I Z '
,'
Id
' .'
I ,. la's'tě v cHovanych
shora paragraf ech a nes lYl'e sUl'e .ji
ze
opr r m UVl zv
d •h . t
.. "na
, . b ···v ,§ 5 žel ,"opr ř vytčenými. Ostatně ra a .les o.pravn. e
,.
..
, ,
"
a hotové Po,něs oso aml
Qvažova'Ú 4 hodiny po dodání avisa 'poste vyrozum~nl,z , ,".,'
,
~adž 'dráha' povinna jest na předložení avi·sa vyda~1 nakladm llst} pak
, 'přjjemci, za pOldlmínek §, 76 žd. dopr. ř., m~ .pravo toh?~. kdo Jl aVl~~
oólp"".ň"L pO'v'ažovati za zmocněnce pokud se týce poslapm emccg a. ne .
linil,"e nř-eél'ell'S' á:'uo, aby zvláštním nějakým způso?em po ,leho .le ltll11aCl
': legitim·Q,val
·oznamemm.
...•
~.,x~". 76 mezinárodní- úmluvy. Tedy .ani v t?ffi1to s;n~r~
výtky z toho, že prý si nepo'čínala pri ~ydav~~l
obcho,dník. Dráha je přec,e podnik veřeJný,~tery n~muze
.
vybírati a sllužbY své odpírati '~§~ 3 žel. 'doP}; r:), muSl pr~~
,.
intensivně, a fychle a nemůže tedY hytlo,d m zadano,. aby pll
.' l.k'm· provozním ruch,u žádala mimo předep,aruou legl'tImacl aVIsem
ve e
." '
ieŠ'tť; zvlá'štnÍ osvědčení totožno.stI a zmocne11l.

k

v

I

v

>/:~,!:f~~~č,uJ;~di~V~r

právě 'předlož'enym

Čís.

To~u

1427.

Proti rozhodnutí sboro-vého soudu o výpovědi, dané osobě, y?OSPOdařfci na zabraném statku If§ 20 zákona ze dne 8. dubna 1920, 015. 329

sb. z. a n •• původní doslOV) jest dovolací rekurs vyloučen.

Důvody:

(Rozh. ze dne 18. ledna 19'22, R I 18/22.)
Podle poukazu žalující strany měla dráha zboží vydati Bohumi'lu
Z-ovl v P. Dráha také skutečně, j.ak ji to vell § 791(1) žel. dopr. ř., po:slala
aviso pod udanou adresou a to, jak k tomu podle své volby byla oprávněna, pošto'u, a to, řidíc se prováděcími předpisy § 79 (j) 1. {2) žel. dopr.
ř., obyčejným způsobem nedo'poTučeně. Poněvadž íSC .ani netvrdí, te
jiný způso,b oznámení o dOjití zboží se zasílatelem byl ujednán (§ 79 (1),

Us,nesení o k r e sní ho s o u d u, jímž doručena byla výpověď Státního pozemkového úřadu osobě, hospodařící na zabraném majetku, r ek II r snl s o, u cl potvrdil. Ne j VY š š í s {) u d odmítl dovolací rekurs.
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Důvody:

Podle § 20 zákona ze dne 8 'c>ubn 1920 ~,
osobě
hospodařící proti výpo'Vědi u oka 'h' CIS. 329 sb. z. a n. přísluší
dané stížnost k nadřízenému o d
res,m o. so~du ve smyslu § 18 po~
l

novení tohoto zákona Soud rSouh ld z duv~~,(lU" ze nebylo, šetřeno ustal t'
.
'
o ne v nz "'"11 ne'
'
pa
nostI. Zákon ŤlUi nepraví
sice 'z '1
," v~"
spornem
s konečnou
nečnou platnois!í avšak z c I'h vys ovne, ze ten t o soud rozhoduje s ko,~
~~adřízený. k ně~1Už stížnoset ep;n~O~?VU
J:~.t patrno, ,ž~ jest míněn soml
Pove
Jmak ustano'Vení z~e rozl'Iod t I'le S Yk
I b,Yla pad,
poněvadž
by
' o II e Č'TI
I ana,
, '
smyslu, kdyby byla, další stížnost přípustna SI ~, ~ : a t n o s ,t 1 ~nemělo
rozhodnul! sborového SOLTdu o výp'd' . USl e y za to mll!, ze proti
dané rozhOlduje sOIwd druh' t r OV\I po~dleshora citovaného zákona
stížnost jest nepřípustná. e s o lee s Onecno'll pIatno'stí a že dovolací
,

, I

Čís. 1428.
Nepřípustnost pořadu práva b·l l'
rl'
~
{semílajícím obilí přikázane' • ~ t~'t' I, po ana zaloba smluvním mlýnem
~k
"
'
mu
s
a
mm
obilním
s ody pro nedodávku obilí . , ~I
..
, ústavem ) na náhradu
dali žalované družstvo l'uko' jkezm~:' o :~ p~lkllZU tehož obilního ústavu doo blonar ustavu..

{Rozh. ze dne 18. ledna 1922, R 1 51/22.)
Procesní soud pr'V' t I ' ·
máhal se smluvní mlýn náhr:d; š~ad c ~ 1 ozhodl ,~ecI:e o ,žalobě, již dodemím družstvu, ježto mu' nedo-d' lY' ~ ho~spodarskem nakupním a pro.sionáři
obil11ího ústavu da'n t' ,ta o ,Ob III, lle ~!' byl ok tomu jako komi,.
Vol
lm o uS t aVem I1nokaz O d l '
zrUSI napadený rozsudek i s př d l ' ~,
"
'v o' a c 1 S o u d
vod y: Odvolací důvo'd ~al e ~ lOzm1 ,,"Izennn a žalobnodmítl. D ů, z oval1ym druzstvem uplatň'
' ~
spo:r nepatří 'Dia pořad práva a tím o d t C
,0 vany, ze tento
§ ~77 čís. 6 c. ř. s .. jest os~ravedlně:o s, a ~o::,a~ý d,~'Vod zm~te6nosti
p,?raod vyhražen, podává nejspolehlivější' ::~~t;esen~ otazky, je-h právní
, ~1 o po :tata a po'Vaha právmho nároku. Jedná-li se o v z á .
t I i v c ů v jej i c h s' a m o s t a ,tj e ,m n ~ z 1 V o tnI, v z tah y j e cl n 0t' ~
,~
, ' ne osamocene ex'st
.. k
s eme opravnených právních účastníků
od .~,
1
e ne} Ja o
~,
" sP~ ajl tyto vztahy pod upravu
soukromoprávní' 'e,d, '-I'
,Iušníků organick~chll~v~:~ v::\~ r~ravm \,zta~y íedn~tlivců jako pří
(stát, církev, obec atd.), tudiž
e e Je:t }Idska. spo,Jccno:t rozčleněna
podřízených těmto společnoste::r po~ t ~ye~l Jechtc} je~n.otlIvcu, !ako členů,
tudíž mylné míti, za to že diu? a I )):e pI,SY veremoprávm. Bylo by
ZllO
práva bez ohledu na po,ďstat
;cSltr o!ázku přípustnosti pořadu
dle toho, opírá-li se o dů ,O"du a pova II uplatI;-ovaného právního nároku
zn' ' t '
v
prava soukromcho J'ežto
~
'~ a pravo VOTne dů'Vo;dy stejného druhu . k :
pra;ro ::erCjne
tre'lllch ve veřejném z'Íjmu ne t
.
' Ja opravo soukrome. Pri opa..
k jednotlivcům; 'v tt'Příčině V~'e~j:{t ~~t do s?ukro;noprávního poměru
ne?YIJ;" vztahy žalobkyně k žalo;vaném: av? (}hc~nske. V !omto případě
pravl11ho, ježto, jak žalobkyně 'odn I
druzstvu lL1~te;ak razu soukromopokud Se týče jeho odbočky zJ;msak,ahz rOlzlk~lzu ,~tatnIho obilního ústavu,
e () '0 II nI 1'0, ustavu v Pra'z
' .
o 'k
"
307 r.
~ zak.
"
~,;e, organl1
a nanzemm
ze dne
t za 'Únem ze dne 4. července 1917,ClS.
v,

1"

I

•

,

26. ,března 1917, čís. 135 ř. zák" 22. června 1918, čís. 231 ř. zák. a nařízení
ze dne 3. ledna 1919, čís. 5 sb. z. a n. povolaných v zájmu veřejném k zásobení obY'vatelstva a pOdřízených ministerstvu pro zásobo.vánÍ lidu,
'jako smluvní mlýn zemsk,ého?b!ln!ho ústav,u v Praze, tak t~ké žalov:"é
družstvo jako komislOuar zITIlneneho obIlmho ustavu, ktetY je ,dle '" 7
čís. 1 stanov státního obilního ús·tavLl připOjených k nařízení ze clne
3. led'lla 1919, čís. 5 sb. z. a n. zmocnčncem zemského obiLního ústavu,
bylo činným pO,uze jako zmocněnec zemského obilního ústavu, tedy jako
pomocný orgán ,státní sprá'VY a vstoupila (\0 obchodního stykU se žalobkyní pm!'ze v této funkci, Ze stavu věci jde na jevo" že úkon žalovaného,
družstva, z něhož žalobkyně odvozuje náhradu škody, jí způsobené, stal
se ve vikonu žalovaného jako zmo,oněnce zemského obilního ústavu.
Výkon ten sluM po-kláda ti, třeba bY žalovaué družstvo nebylo státním
úředníkem nebo zřízencem, za 'Výkon politické moci státní, ježto komi,
sionáři jako zmocně!1 zemského obilního ústavu, byvše stanoveni, na
pokY'ny minister.stva pro zásobování Hdn, podléhají prostřednictvím zem~
ského a státního o,bilního ústavu ministerstvn z§sobování a jsou pomocným mgánem správy politické. V této funkci po,dléhá však úkon, z něhož
žalobkyně nárok na náhradu škody dovozuje, předpiSU dvorského dekretu
ze dne 14. března 1806, čÍs. 758 sb. z. s., kterýž žádným pozdějším zák.onem zmšen nebyl. Při posuzov~ní této otázky jest pak nerozhodno" zda
žalované družstvo 've své úřední činnosti ·překročilo meze své púsobnosti,
či nikoltv, jen kdiyž formálně vystupqvalo jako o'rgán státní správy, poněvad~zmíněný dvorský dekret chrání státní funkcio'nMe před žalobou,
ať již jednali ve svém oboru pů,sobnosti čili nic a poněvadž přezkoumání
. o-tá,zky té ,soudům nepřísluší, a poněvadž zde jde ,o. .opatření ve veřejném
zájmu a v'tak.ovém případě, jak již výše bylo vytknuto, ani stát, ani jeho
. orgány iv nejširším slova smyslu) nevstupují k jednotlivcům do poměru
" "soukromoprávního', Dle toho rozhodl prvý soud o věci, která na pořad
práva nepatří. Je proto uplatňovaný žalovaným družstvem důvod zmateč
nosti v§,.477 čís, 6 c. ř. s. u';edený plně odůvodněn.
Ne i v yš š í s o II d ne'Vyho,věl rekutsu.

ci

DůvodY:

Odvo,lací so'ud posoudil věc napadeným usnesením správně po ,stránce
právn!. Vzhledem k rekursu postačí to,to: Nezáleží na tom, že žalobou
upl~tňuje se nárok z náhradY škody, dvorský dekret z r. 1806 nečiní 1'O'Zdílu a nařizuje prostě, by .odmítnuty bylY žaloby podané proti státním
úředníkům pro jich úřední jedná;ní. Q takovou žalobw jde i v tomto p.ří·
padě, j,aknapadené usnesení sprá'Vně dovodilo. Nezáleží na poměru, v jakém byly ,sporné strany k zemskému obilnímu ústavu, rO,zhodna je pouze
skutečnost, že v tomto případě byly obě strany činny jako mandatáři
obilního ústa'Vu, vykonávajíce jeho přfkazy aže činnost jejich směřovala
k dodávce a spracO'vání obilí, t. j. věci z právního obchodn tehdY vyloučené, tl1kže hyla rázu veřejnoprávního. Z toho důvodu nelze v pIijctí
příkazu jednou i druhou stranoc! shledati kupní smlouvu. Vládní nařízení
ze dne 25. června 1920, čís. 404 sb. z. a n., a ze dne 6. listopadu 1920,
čis. 607 sb. z. a n., ncho,dí se na ·tento případ. Prvním upravena byla pří
slušnost ro:zhodčích soudů pro spory určitého druhu '\0 výši srážek z cen
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kupních), druhé přikazuje rozhoMím soudům spory, v nichž spornou "ranou !est státní obilní úřad, oMho v tomto případě nenL Tím, že státnímu
ob~mmu ~sta,vu, propůjčena byla po,vaha právnické osoby, nebyl změněn
veremopr~vm raz působnosti této ins·tituce, z.áležející ve v~rkupu a pří
kazu plodm pro stát zabavených,
Čís, 1429,

.
případě zajišťovací. S o u dp r v é sto I i c e ex-ekuci povolil,
vack, Pros n i S o 'li' d exekuční návrl, zamítl. D ů vod y: Při posuwvání,
reu
o ·Jest stav vecl:.
"kt
'
dovoolená exekuce jest přípustnou, rozhodnym
ery
0
~ ~ : době, kdy podán byl exekuční návrh, a s tohot() hleldisk,a mU51 13 ,:d
Yk rsn'l posuzovati věc (§ 78 ex. ř. a 526 c. ř. 5.). V .dobe. kdy uemen
'0 .
re
. o strana p.rot'1 po t vrZUjlclmu
roz sud'ku
b I uexekuční návrh měla povlUna
y h °ho "emske'h·o ,~oudu ze d'ne 2. července 1921, jenž d(}~u'čen
oběma
0 o byl
vrc ll!o dne 22 července 1921. opravný prostre de k ·ovn
·d· 1am,
t k'ze z de
.a
st r a n a m ·
,
" 1
•
b I I
nebyl vykonatelný exekuční titul ve smyslu, , ex .. r. a ne y ,o z~. p'0~
·t· exekuci k vydobytí dlužného nároku; nez am exekuce k zallstem
va I I i
,. ..
t
- d'
ť rovnalým
nebyla dle tehdejš'ího stavu veel pnpu5 n,ou, dPonevloa oZ Pctrlo, \ 5
~ ,
371 e . r.
'lf
obou
nižších
stolic
'nebylo
podano
ovo
<tll!
a'
e',
dk
o. h' .:?ZSUdků
rozsupovoliti
u l exekuci zaiiš!ovací na za'kl a d'e sho,d nJiC
lze
' pouze
_.
tehdy, bylo-Ii podáno dovolání. Bylo proto dle tehdeJslho stav·u veCi
návrh ex-e.kuční zamítnouti.
Ne j vy šš í s o u dnevyhověl dovo'lacímu rekursll.
O

l i ,

Uplatňovati nárok dle prvého odstavee § 171 obč, zák, lze pouze

sporem.

O~o:zh. ze dne 24. ledna 1922, R I 1222121.)
. ~atka ~em~nželských dětí domáhala se jménem jich v nesporném
lizem na ~d~~I~lCh nemanželského otce, by platili dětem na výživné po
150 K mcslcne. Por uče n s k Ý s o 111 d žádosti vyhověl. Rek u r sní
s o u d Pou~',ázal žadateIku na pořad práva. D ů v c, d y: Dle § 16 cís. nař.
ze dne J2. rlJfia 1914, čís. 275 ř. zák. lze výživné v nesporném řízení určiti
Jen ~enkrá~e, stačí-li k tomu pro:středky ří",ení ncsporného,. V tomto pIípada Jedna se o rozbor sporných okolností, jmenovitě, zdalli dědicové
J~OU p~vinni k VÝŽivě děti navrženým způ;sobem přispívati. Rozluštění
teto O'tazky může ,se však státi Pouz'e sporem (I§ 1 čís. 2 uvedeného paten tu) a nikoliv v řízení nesporném.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhc'věl dovolacímu rekursu.
Ddvody:

D?vnla~Í' re"kurs není odůvO'dněn. Nejvyšší soud sdílí právní náz-or
drube stohce, ze o uplathoyaném nároku nemanželských dětí neL;;oe rozhodno~tl v nesporném říze'ní a po'uka,zuje stěž,ovate!ku na důvody napadeneho 'Lsnesení s tím, že I§ 16 prv'n:í dílčí novely k obč. zák. má na
m!~ll. llIsta.n91~c~í výživného p.ouze vůói otci ne'ma'llželských dětí a ne
vuel Jeh() dedlci:m a že nárok stěžovatelkou uplatňO'vaný Se nezakládá
~en na. p:~v~ím poměru mezi otcem a jeho nemanželskými ·dětmi, nýbrž
I ',:;a zvl~stmm ustanovení § 171 obč. zák., i'eho,ž uplatňování patří na
~omd p:av~, to tím více, jclikož v tomto případě přicházejí v úvahu i' vyZIVOVa,Ct

naroky

zůstavitelovy

matky.

čls. 1430.

UP.ly nula:1i ,sic:e rozsudečná lhůta k j>lnění, nikoli však následkem
soud!1!ch pr~z~nin lhůta k dovolání, nelze před podáním dovolání pokud
se t~ce prolltlm této lhůty na základě srovnalýcb rozsudků soudu pro~esmh~ a odvolacího povoliti ani exekuci uhražovaci ani exekuci zaiisťovacl.
.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1922, R I 1426/21.)

~o,z:uod,:k odvol:,Cího so:udu, jímž po,tvrzen byl rozsudek prvého soudu,
. ukladajlcl zalovanemll plnění ;do 14 dnů, byl doručen oběma stranám
~Ile 22. července 1921, načež dne 9. sr'p,"a 1921 _ do kteréhožto dne
zalovaný nepodal dovolání - navrhl žalobce povoleni exekuce uhražo-

,

Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze přiznati op.rávnění. Posled,~,í věta, ~ ~05
c. ř. s., ,dle níž nepříslušel dovolání '~oroti dvoěma .~rov~alym rozs~dkum
odkládací účinek by!.a zrušena čl. Vl. CiS. 31 ClS, nanzem ze dne 1. cerv~a
1914,Čís. 118 ř. ;'ák. Týmž nařízením byl změněn i § 371 V ten rozun~,_z~
nyní bez veškerého osvědčení lze po:voliti zajišI~:vací 'exek~cl pro p~nezltc
pohled'ávkY na základě rozsudku, dr~h()U' stoh<;1 potvrzene~o, kdy!' 'p roh
rozsudku .odvolacíhosoudu bylo po.dano dovolam. Nebylo-h '~ovol~m,p()
lze v takovémto případě povoliti pouze exekUCi uhrazovac!. Exejest vyloučena, p,o:něvadž po právo·platnosti rozsudku

•
.
•

~';' ~~:1~~;)~t;J},Ir;~~~!~~ 14denni
dovolánO
jestk zhytečunu.
Prav'deluý
lhůty
plmění soU'časně
vyprší případ
i lhůta ovšem
k po-

Pak-ll však, jakO' v tomto případě, lhůta k plnění !lIJ,-však: lhů,ta k doyolání následkem soudních prázdnin, 11enež vyčkati i uplynutí této Ihúty a žáJdati pak za 30xekuci uhtaZD'\"":,. exek,u'ce zajišfovací jest, jak shora podotknuto, nepnpustnou. Poněvadž pak v tomto případě p(}tvrzující rozsudek druhé stolice byl doručen stranám 22. července 1921 a lhůta k dovolání následkem so'udních
orázt1nir; uplynula teprve dnem 9. září 1921, byla exekuce uhražo'vaCÍ,
pokud .se týče zai'iš!ovací, navrženádne 9. srpna 1921, nepřipustna, a
právem rekursním soudem nepovolena, nebo! dne 9. srpna 1921 nebylo
z:de ani právopJ.atného exekučního titulu (,§ 1 ex. ř.), ani podmínek §n 371
ex. ř. Ze pak nyní podmínky ty 'js·ou liž spl'uěny, na váhu nepadá a před
časnosti ex·ekuční žádosti zhojiti nemůže, poněvadž každý exeklu'ční návrh
. dlužno posuzovati co do oprávněnosti dle doby, kdy bYl po,dán.
Čis. 1431.
»Třetí osobou« ve smYslu § ll. odstavec druh)' nesp. říz. nemíní se
pouze osoba, rozdílná ·od účastníků nesporné zálemosti, nýbrž také a to
v prvé řadě účastnici této záležitosti.

59
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"Újmou« ve smyslu téhož §u jest nejen újma na právech nebo zkráceni
hmotného zájmu, nýbrž všeliké zhoršení, byť i jen procesuálního postavení osoby, rozdílné od osoby rekurentovy.

(Rozh. ze dne 24. ledna 1922, R I 21122.)
Do usnesení p r v é h o s o u d u ze clne 21. října 1921, jímž byl k návrhu finanční prokmatury ustanoven rozpuštěnému spojku opatrovník
dle § 27 zák·ona ze ·dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák., vzmesl zástupce rozpnštěného spolku dne lO. listopadu 1921 rekurs, jejž rek u r s n i
s ou dodmítl ·pro opozděnos!. D Ů vO,d y; Napadené usnesení bylo !doručeno dne 22. října 1921, stížnost podána na soud osobně dne 10. listopadu 1921, tedy po uplynutí lhl'rty 'Su II odstavec prvý nesp, říz'-Výji
mečného:předpisu §'ll' 11, odstavec druhý, nesp, říz, nemohlo býti v této
věci po<užito, Nemohlo by se tak státi bez újmy nabytého, práva státu
na na;vrženém a pov,oleném a zákonu přiméřeně 'Odpovídajídm opatř-el1Í.
majícím za úkol zákonité u,spořádání majetkových pOměrů rozpuštěného
spolku, na kterémže uspořádá'ruí má stát zájem veřejný.
Ne j v y Š š í s.o u d nevylwvěl rekursu.
Důvody;

Z vývodú rekursu mohou dojíti povšimnutí pouze ty, jež se zabývají
výk],adem § 11, odstavec druhý, nesporného řízení. NejVYŠŠí wud neshledal, že by tato stať zákona byla rekursním so,udem vyložena nesprávně. Třetí o'sobou nemíní se v § 11 odstavec druhý nesp. říz. pouze
osoba, rozdílná od účastníkú konkretní ,nesporné záležito,sti, nýbrž také
a to v prvé řwd.ě účastníci této záležitosti, zejména pe,k navrhovatel,
takže výraz třetí osoba klade se protivou k tomu, kdo opozděně zadal
opravný prostředek. Vždyť v § 9 nesp. říz. přiznává se rekursni právo
každému, kdo nmí se opatřením prvé stolice. bÝli ,stižena" a bylo by zajisté
nesrovnalostí, kdyby pro ohrožený záiemtěch, kdož řízení v prvé stolici
sewn,i nesúčastnili, Oopozděný rekurs nesměI dojíti povšimnuÍ, tento Dhled
by však neplatil na prospěch přímého účastníka řízení, proti němuž rekurs jinéh,o účastníka jest namířen. Z porovnání § 9, odstavec třetí,
s §oern ll, ,odstavec druhý nesp. říz" vyplývá, že újulou nemini se v § ll,
o,d,stavee dmhý nesp. říz, jeu újma na právech nebo zkrácení hmotnéllO
zálmu, nJ'rbr'ž všeliké zhoršení, byť i jen J)T,ocesuálního postavení osoby,
rozdílné od osoby rekurentovy. V tomto případ,ě navrhovatel, tudíž ve
.smyslu ,sho'ra uvedených vývodů osoba třetí, tím, že jejímu návrhu bylo
v prvé stolici vyhověno, učinila zadost povinn{):sti, již ukládá § 27 spolkového zákoM úřadúm ohledně jmění mzpušíěného spolku. Jest v zájmu
navrhovatele, by zůstalo při opatření prvé stolice. Změnou tohoto O'patření k opozděnému rekurs'lI zhoršilo by se poslavení na vrho,vatele alesp.oň potud, že bYl by nucen hleda.!i iiné a dalši cesty, by dmtál povinnosti uložené mu I§em 27 spolkového zákona. Byl-Ii však rekurs druhou
stolicí právem jako opo21ct.ěný odmítnut, nedostala se věc zákonitým způ
sobem k rozhodování vyšších stolic a nrelze vyšším stolicím s věcí tou
po nižádné siráne<: se zabýv.ati.

Čís.

1432.

nařizeni ze dne 28. června 1916, čís. 207
Zbavení svéprávuosti '(cís.
ř, zák.).
..
• . n()sti na základě návrhu, jenž byl podán osobou,
Nelze Zbavl!l sveprav
.
sešvakřenou ve třetím stnpm.
(Rozb. ze dne 24. ledna 1922, R I 36í22,)

.
".' ,
!lžela byla Anna P-ová zb~ve'na svépľ~':K ,",avrhu netere sycho ma,
cl m úplně Q,dporovym soudem ca·
nostt pro d<ilševní slabost prvY:Ul sou e~~uí nižšich soudú a o,dmítl návrh
' , N
e J' v Y Š .
'š í s o u d zrUSl usn '.'
s tecne.
,
.
na zbavení _svéprávnostI,

Důvody;

,,'
28 čenna 1916 čís. 207 ř. zák mohou
Dle § 26 ds. nanzem ze ~ne:
• I příbuzní a sešvakření v lmu
činiti návrh na zbavení svépravnostbl m,:mz,e 'př'buzní do 4 stupně příbu~ a v linii P o o c n e
I
•
tví
vZlestupné i ses t up~e.
e ,d o 2 s tuP n ě š vak r o ':' s "
zenstvÍ, seš vak r e~ II I 1pobU z ena svépr'ávnosti, učinila Kateřina H-ova,
Návrh, by Ann~ p-ova ?y a za~;ela Anny P-o'vé, Antonína P-«. Jest doe:
'která jest neteří zesnul~ho m P-a a byla tudíž s manželem Alllny \-ove
fQlW bratra Ant. P"a, Vaclav~'b
tví neboť hylo třeba tří porodu, by
příbuzna ve třetím stupni pr; uzen~no' S jeho manželkou Annou P-oyou
příbnzen~tví toto bylo zpms.t! ed!<0va t' pn 1 a nebyla tudíž oprávne~a,
jest seš vak ř e n ':"v vet ret ~ ~a' sv~právnosti, tím méně ,pak o?rayd l ' § 40 a 26 odstavec prvY Cl!.
'návrh, hy taz by1a zba e
stížnost (~§ 49 odst~v:cn :~;h u oprávněna nebyla a s jiné
,Z"".}. f'on:ěv,.adi Katenna li-ov
' d by Anna P-ová byla zbaY~:;~;~:;~y~!~~,,~st:~r:~a.~n,y;tinávrh
učin~~
nedbY~
a dU;~o~ud Se týče státní zástupc:
<,_
z moc 1 u r e II 1, nem,
b
A
p-ova

;;'-;~J~E~i~~~~'~:f~~

',;:'

,úPoll~~t~:e~ ~~':::!z~~i (~~~;e~~~) ~e~v~~to~~~f,~ v~~~;

v'
k čemuž soud z mOCI ur
tudíž celé řízení zmatecnym, ~
" v, Ie;: 56 ~k ze dne
v'hl" f' (R 16 § 2 odstavec ,prvy nesp. flZ" ,
za.

,,,,au,u,
'POVInen
prI lze 1 ~
"
28. červ;na 1916, čís, 207 ř, zak.).

Čis.

1433.

"
"
"k
Č skoslovenského státu u plnomocníka
Uschovánim veCI prrslusnr em • e veřejnoprávní patříci k příslušnosti
,Čs. státu v cizině jest založen pomer , '
zemského civilního soudu v Praze.

C.Ro'zh. ze dne 24, ledna 1922, R I 66/22.)
,
d ' l ' 1 b' že koncem ú,n,ora 1919 podnikl služební ces!ll
Zalob,ce tvr 1 v za '0 e, v I ' b v byl 'p,vrl'dďelen že byl v BudapesÍl
B k T d Bna kamz suze,ne"
,
z u lurres I O' r ,
I d
d f svoje sebou dopravované zbranc,
nucen, maje mnoho za~VaZal?e, o eV z, a ~,ov li úřadu plnomocníka
R.,
tvořící jeho ,soukromy ,maJet,;k, d?v u~c'k y této, legace, jenž ony zbraně
tamtéž a že uJedn.:'1 vyslo,vnebs Uf,e ,n.!~;;; dO']HaVu těchto předmětlI do
od něho převzal, ze legace o st ard ure

es,

60

nového žalobGQvac-h:Ycllišiě:-Ježt(j~-Vyzva, pn slušných úřadů k vrácení
7-hraní zůstala bezvýslednou, domáhal se žalobce vrácení jich žalobou
zadanou u zemského civilního soudu v Praze, proti níž vznesl žalovan.?
er,ár námitku nepřípustnoSti pořadu práva, jíž s o II d p r v é s t 'o I i c e
vyhověl a žalobu odmítl, maje za to, že převzetí žalObcových zbraní zastupitelským úřadem zdejšího státu stalo se ve výkonu ochrany zájmů
v],astních státníchpřislušníků a že jest tudíž patrno, že úschovu tu nelze
pokládati za soukr<lmoprávní smlouvu schovací, nýbrž že jest ji posuzovati s hlediska veřejnoprávnlho. Rek u' r s II í sn U d zrušil napaderié
IUlsnesení a uložil prvému soudu, by vyčk,aje pravomoci, rozhodl ve věci
samé, nehleclě k odmítacímu důvodu. D II v o ,cl Y: Právním základem žalohního nároku je př,edevšímsml1ouva schovací 'Í§' 957 O'bč. zák.) po pří
padě smlOuva mandátní (§ 960 obč. zák.). Jde tu o poměr soukromo_
prá:vní mezi žalobcem a žalovaným a nezáleží na to, za jlakých okolností
a k jakému účelu byla příslušná právní j·ednání uzavřena, neboť tím se
na sonkromo.právní Povaze dotčených smluv ničeho nemění. Není tedv
příčiny, by ža].obní nároky byly POSIUlZOvány s hlediska práva veřejného,
a to ani tenkráte, I<Jd,yby pravda bylo, že převzelí oněch zhraní zas tupitdským úřadem zdejšíh~ státu se staJo u výkonu o,chrany zájmů žalobce
jako příslušníka to'hoto státu. Strana žalovaná ostatně nepřípustnosti
POřadu práva z důvodn práVě naznačeného ani nenamHala, a, odmítl-li
prvý ,soudžalo,bu z tohoto dúvodu, učinU tak z moc,i úřední. Podle před
nesu žalované strany má škoda žalo·bcova ráz válečného Poškození a
proto prý nepatří na pořad práva. Avšak ani tato námitka nemá 'OPory
v ději ža],obním, nebo.t podle něho nedomáhá Se žalobce náhrady škOdy,
nýbrž uplatňUje nároky ze smlouvy schovad, pokud se týoe ze smlonvy
mandátní a o těchto nárocích jest rozhodova,ti řádným soud lIm.
Ne j v y Š š í s o u,d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dů

VOdy:

Nelze pochyhovati o tO'll, že zahraniční legace jsou nejen oprávněny;
nýbrž i Povinny, by chráni,ly jak 'Osoby příSlllšníků svého ,státu, tak
i jejich maietek,a nemůže býti ani Pochybnosti o tom, že ochrana tatn
jest výkonem jejich úřední moci. Ochrana ta, se vztahuj,e na majetek
tuzemce v cizině ať jest v držení jeho· neh osoby j!iné, tedy i držení
lega Ce 'samé, jak jest tomu v Př,padě tomto. Jde jen o to, zdali převzetí
tohoto tuzemco'va majetku do uschování plnomocníka Ceskoslove'HSké
rep'U'bIiky v Budave'šti zakládá se na veřejnoprávním nebo na sOukromoprávním poměru. V případě tomto došel žalobce dle svého udání v ža,[obě
k plnomocníku Ceskosl'Ůvens'ké repuhliky 'v Budapešti, aby mu dal do
uschování zbraně v žalobě nvedené, jeliko'ž se obával, že by mu byly
na hranicích orgány maďarského státu odebrány. Od'evzd'ání to stalo se
Idile žalobcova udání za tím účelem, aby mu zbr'aně ty v příhodné doM
clo jeho PlIsobiště, do Brna, byly zaslány, Žádosti' jeho bylo vyhověno a
bylo mu dáno potvrzení, že zbmně do uschování 'Úřadu .plnomocníka
Ceskoslovenské republiky hYly odevzdány. Rekursní soud pokládá smlouvu, v žalobě tvrzenou a potvrzenkou zmíněného plnomo'cníka Cs. republiky ze dne 15. lÍnora 1919 doloženou za usch.ovací, po případě mandátní
smlouvu, o níž rozhodovat! přísluší jen řádným sou,dům. Nelze pochy-
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,
oudům přísluší rOzhodovati o sotlkromop~~vních náh(>V,ati, že :adn,:m s státu nebo jednotlivým zemím '",ž ~odle ,,~, 7: a ,7~
r
ocl'ch ~prO'l!
nelze mluvltr O' uplatňovanl
290 cele
b muák N'
ez v .pnp ade' t'omto
.
kt '
i. n. a ;;
o C. 2, " íh Rozhoclnou pro řešení O'tázky, zda ten ery
nároku ~oukr:omopra\ m~: oprávním nebo veř'ej'l1oprávním, jest t?::ko
nárok je~t naro~en: sO~;ho~ a podstata uplatňovanéh,? náT<lku. }3ězl"l~
přirozena ." \lravm po t h . 'ednotlivcu jakožto právmch sublektu :obe
o vzájemné stYkY, a vz a Y ,l. nutno uzuati vznesený nárok za nar?,k
navzájem na roven posta:,enych"vní poměry jednotlivců jakožto pnsoukmmoprávní; ~de-II v~ak, ~ ~;a ů v něž se dělí lidská sp.oleču,ost
s!ušníků oněch verelnopravmc taVu v~~e'dno.tlivců j,akO' členů podrízenych
I státu, zemí aúd,.), tedy o pos Š[:U1 , ko"y'ch poměrů p'Ůvahy veřejno'
'lk'
nároky vze' e z ,av
k'
,
tomuto ce 'li; ISOU
.
k
rávními veškerá majel ova puva,
právní. Dle toho jso~ ~ou'l~omoPa poměru jednotlivce j~kožto p~ísluš"
pokud jejich v~ll1k nelu zav~,' y~ n útvaru k státu, nebO' jiném? ,:erelnoníka toho ktereho :,erelnoprav~~~o kde přicházejí v ,úvahu pravnl styky
právnímu tělesu. Vs;tde tam vs .' 'm 'emn podřízeným a jeho svrchostátu jakožto, ta:~o.veho k !edn~;~~~o dovažo'Vati majetková práva ply_
vanosti ,podlehallclm ·osobam,
ř' ra''"uI' Při tom nerozhodUJe, zda
h
nolUlc! z lěc to s tYk'u "za práva, ve emOP
p',rá v''V •jednotlivém přípa dě o titul ,
nár~k vzeŠ'lý z takoveh~ pome~ se:~ I Z těchto 'úvah vycházejíc dlužno
jenž náleží i doobo'fU ,p~a,:a so~ ro~~ Obraní žalobco'vých plnomocníkem
považovati shora zmJllene. use oV,atH, z oměr povahy veřejnoprávní. NáCsLrepubliky ~B.udapešt'. z,a r-~av~~~ahy pr<Jti státu vznesené dlužno
roky vPlIk ?'- pravmcb pomeru ~~e 2. listopadn 1918, čís. 4 s~. z. a n.
nplatnovah Idk ~, 1 za~O'lla ~~ I
v p'rvé stolici, dle téhoz ustanou řádnýeb soudu a tu. Je,st pTlS usn~~ze tedy ve věci této mlUVili. o nevení; zemský SQ!wd clvl!m v p'r~te·v pak žaloba už beztak u příslušného
Pl'íjlllstb,rr'.():~l;t.j'" ;~J:~~~~~~; i~~u~:ní soud rekursll žalobcovu vyhověl a
p~v~ ;stolice ' ulúžil, aby ve věci samé ro'zho<ll.
V

V>

v'

Čís. 1434.

Přislu~nost

ti
'h opatřeni nastává již IlOdállÍ1n
o~o~et~', d~~;:Z~n~n~O~éž
plati o rozšiřenÍ hlOhy.
,

Pl les e
' žalOby, tliebas Pebro
n ya

(Rozh. ze dne 24. ledna 1922, R I 67122.)

,

Krajský sOUlcl v B. p1ovolil prozathnn". opatfení. ~ekl1rn~~~
'd ''Vrh zamítl pro nepříslušnost soudu. D Il,V? d y~ SÍ1:~OSÍ1
Nárok, k jel1nž
domaha ,s,e zalullcl
záleží Ze
to: z narok,:, na v
tržby z osobní d'opravy prO'v{)zovane na trati T';,B .. a z na~f~~ ž~njící
·loK'anf vydá'vali iízdní lístky pro do,pravn
hle~n~ onen~ni tento
stranou jim .odevzdaných a JelI firmou opa rell,yc'h
'.d
B-~
nárok nebyly v žalobě, zadané u krals~e o sou ~ v
., za
vůbec upl'atňovány, nebO'I žalobní ~rys~a, 2m, dr~st~:a~~čt~~~~i a
právo, že žalovaní lSOU pOVl'llm zac U]IClmu.
, d' I b I
blokovými lístky doložiti příjem z do~ravvy" O,sob,~by
a ~ ,~ůo
z ji š t ě no že uvedená tržba patří strane zalu]lc!. Teprve, ~~YZ za, _
vanými byla podána žalohní odpověď, žalující družstvo v pnpravnem

~ °ř:'ti o~~ávněnosti.
p~ozatimt1éllO opatření,

z.a,jištěn!
dv~UI čásÍ1 ~

c°>so:

dru;~t~<:
~b \a~
v
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spi,e ze dne· .
smysl. jak
sho·ra uvedeno. Vedle § 387 ex. ř. jest .pří'Slušným povoliti prozatimní
opatření onen' soud. před kterým v době po: dán í návrhu jest SPor
zahájen, a vedle § 232 e. ř. s. jest spor zahájen, když žaloba byla žalo,
vanému dor'llčena. Dle odstavce druhého § 232 e. ř. s. platí však v tom
případě, že teprve za sporu nějaký nárok žalobcem byl vznesen, za dobu
zahájení sporu okamžik, kdy nárok ten by] 'Uplatněn při ú 's t ním je 'e}.
n á n í. To však v tomto přípa,dě dosud se nestalo a státi ani nemohlo.
protože ústní líčení vůbec ·dio·sud konáno nebylo a jest ustanoveno teprve
na den 13 pro'since. Procesní soud prvé sW'];ce nebyl tudíž ani' oprávněn
o onom návrhu jednání zavésti, a o 'něm rozhodovati, i bylo protO' vyhověno stížno,sti.
Ne j v y Š 'š í s o ud zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
so:udu, by nehledě k zamítacímu důvodu, o relcu'rsu znovu rozhodl.
Dúv-ody:
Jest sice správné, že jest pro ,povolení pmzatínmího opatření při
slušný podle § 387 ex. ř. nne'n so'ud, předkt,erým v doM podání návrhu
jest SpOfl zahájen. Avšak tohot,o ,slova »zaháj'en« není zde užito ve smyslu
§ 232 c. ř. s., nebDť 'Odstavec druhý OS 387 ex. ř. užívá v témže smyslu
jako odst~vec ,prvý slova »zavec;lení«, z čehož plyne, že jest tím míněno
započetí sporu podácním žaloby a že není, k zalo.žení příslušnosti soudní
podle o'd'stavee prvého § 387 ex. ř. třeba doručení žaloby ve smy.slu
§ 232 c. ř. s. Proj·o také do·voMe slálá praxe, aby byl návrh 'll," prozatimní opatliení po'dán u soudu podle odstavce prvéhO' § 387 ex. ř. přísluš
ného zár'Ůveň se žálobou. Co platí o žalobě, musí pak ovšem ,platiti také
'0 rozšíření žalobY. I v tomto případě jest spor o: rozšířené žalobě zahájen
pndle § 387 ex. ř. t. j. započat podáním návrhu na rozšíření žaloby a
nemá tu rDvněž místa ustanovení ndsta'vce druhého § 232 c. ř. s. Byl tedy
k povolení p1'O'zatimnéhn opatření příslušným kraiský soud v B. Poněvadž
reknrsní soud, vycházeje z nesprávného právního sta:no'viska návrh na
prozatimné opatření zamítl jen z dŮVD'd,U nepříslušnosti dovolaného soudiu.
a ~'ěd samou se nezab:flval, bylo nutno 'nap.ad-ené usnese-ní zrušiti a naříditi, iak shnra uvedeno.
Čís. 1435.

Výkazy o nedoplatcích společenstevnÍ nemocenské pokladny JSOll
titulem dle § 1 čís. 13 ex. ř., jsou-Ii opatřeny doložkou politického úřadu o vykonatelnosti.
exekučním

(R'Ůzh.

ze dne 24. ledna 1922, R I 70/22,)

s o ud p r v é s t o I i e e pnvo1il nemocenské pokladně proti zaměst
navateli e",ekuci na základě výkazu sPoi!ečenstevní nemo·censké pokladny,
'Ůpatřené d'Ůložko'" politického' úřadu o vykonatelnosti. Rek u r sní
soud exekuční návrh zamítl. Důvody: Na zákloadě výkazu o nedoplatcích spolcčel1stevnÍch nemocenských pokladen lze soudu povoliti exekuci přcdpokládajíc, že právní moc a vykonatelnost nedoplatků iest potvrzena příslušným pO'litickým úřadem. V přípodě, o nějž. jde, nejedná se .

~---_·_·_-_·_----------o

.......... '
lova smyslu byť i výkaz, který sloužiti
o vÝkaz nedoplatku ve vlas~Ul~~ový byl o'z~ačen, nebo! z tohoto listin~
má za pod'kl,a,d exekuce, la.~ . dná s:e o nemocenský přísvěvek, Mery
ného dokladu lde na lev;~az~9~~ až dO' 1. července 1921 v částce 1~6~ I(
straně za do·bu od 18. du kl d
byl vyplacen a o útraty Jlemoclllcmh.o
dOlyčno,1 nem?~enskou ,po -" nou 2040~. Po rozumu! ,~, 1 čís. 13 ex. r.
ošetřování v castce 56? ~ uhrne~ních úřadů kterévztahuií se na vytvoří exekuční tItul vymer), s'P~avených dáv~k které ua základě zvláštmáhání daní a j}m n~ roy~n p~s :hiny jako da~ě. Meú taknvéto dávky
ukh ustanoven~ aJ1 byti v~ ma " ' oe- v máhán.
však nelze pOČlt",tl Jloplatek, kten tu l. ~vého soudu.
s o u d obnovIl usnesem p .
·
v Vs 'I· .'
N elvys

n:

Důvody:

"
.atiti Hspěvky a náhrady podle .zák~na
Povinnost _zamest~~\ a.te!e pl dne
března 1888, čís. B~ ř. zak',.leS!
o nemocensken: P~'JISlovalll ze o tuto povinnost rozho'dull pOodl.e ~' 41
rázu veřejnopravmho ~.. sp~ry I
roto 'tylo příspěvky a náhrady po'téhož z·ákona úřady pohtlcke. S ulSI P , . 'm účelům placeným dávkám
, daním a jiným , vereJllY
d"
staviti l1:a roven·
.,
'k ' To platí též o pohle avce vymave smyslu čl. III ,lIVO':. zak. k e~eods~~vec dr'llhý zákona o nemocenském
hající strany, pon~v~dz, podle § 5dU 22. p.ro'Sinoe 1920, čls. 689 sb. z:} n.
pojišf,o,vání ve zn,cm, zako~a .ze ,e .o'ddíJu i1emocensMho zákona tez n~
jest užili obdob?e pred~lsu ?rlI~h~ toho slUŠÍ také výkazy nedoplatku
pokladny spolecenste'V'~," Na~le e IO'žkou ,olitického úřadu 00 vykonatěchto D'ok!la~en, .ís.ou-h .opa5r;n'Y
d'Ů ve sm;slu ~ 1 čÍs. 13 eX. ř. Soud,u
lLtul! 'k. z ·byl předložen, jest se obmetelnostI.·,
p'úkladatl
za.
exeku;:m
k
.
.
I "c'lmu lemuz ta ovy vy a,
I
u
exekUCI POVO';"l; .. " .• h 'I VOl . tí tohotoexek titU'lu, a nepns us; m,
~koumam fonnalmc na eZI os , 'de < anéplaly a isou-li spravne
sedo ·otázky, jaké ~?va!'I l~~U~~~~e:;' úřad politický. Poněvad:ž
O tom rozhodl.Je, Ja II I
co do vykonateln,osti pollnedoplatku lest po vrZ)en
, v
kuee na z ákladč něho prvým snudem spravne
byla' e}Ce

Ko.

vo

vo

vo

Čís. 1436.

,
dl pr ého odstavce čÍs. 2 § 496 c. ř, s.
Vrácen-Ii odvol~clm ~oudeml po e do~lňovacim řizeni přednésti llové
. spor na soad prve s,jolice, ne!,: v v .
skntečnosti a důkazy. aniž zmemti zalobn.
(Rozh. 1)e d·ne 24.,lcdn,a 1922, Rv I 69B121.)
DI . ,

d 'ho žalobního žádání d·omáhal se žalobce r;aplac;mí p"níze,

~tn~~~r~

~ráce prlávb~iCk~ vč~tn~~O~~~~f~~~l~~~~n~I~~

ježto
žalov.aného
c e s TI Í. s o II d p rve s t o 11 c e za 'o e Vy ove.
",
,~
byl rozsudek prvého soudce usneseuím odvolacího souvdu zruse? a ve~
,
'
dprvé stolice k doplnění iednácní v tom ,smeru, zda zalovany
, lb'
I d se týče učinil-Ii tak
vracena sou II
objoednal sepsání dluho.pisu ~ za o,:c sam, po (ll k ' ,. dkladě zjištění
úvčrní ústav za něho a 11.a Jeho pnkaz, a a.by pa , na, p o .
,.
v tomto směru znavil rozhodl, a to z toho du'Vodu, ze zalovany ve sporu
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namítal, že žalobce nekonal pro něho prací právnických a že nebyl iim
k nim. zmocněn: \T následovavším po té řízení před s o ude m p r v é
s t o 11 c e dopllul zal obce ž.alobu v te,n smysl, aby v případě, že by nebylo, uzná:,o dle původního návrhU' ať již částečně llebo zcela, byl žalo:,any uzuan .povmným vrátiti žalobci dluhopis nepodepsaný s neporu-,
sel~xm kolkem, anebo aby mu nahradil za dluhopis výlohy s jeho sepsáním
a clstoplsem spoje.né. Pro c e sní s o udp r v é st" I i c e takto· změ
něné žal'obní žádosti vyhověl, o rl vol a c í s o li d ji zamítl.
Ne j v yš> š í s o u d nevyhověl dovúlání.
DůvolCliy:

Usnesením soudu odvolacího ze dne 27. prosince 1920 bylo prooesnímu
soudu prvé stolice nařízeno dovlnění jednání dle prvého odstavce čís. 2
§. 496c. ř. s. pouze v tom směru, zdali žalovaný .objednal sepsání dluhopiS'U u žalobce sám, pokud ,se týče, zdali tak uči·ni'l úvěrní ústav za žalovauého a na jeho příkaz. Dle výslovného ,a ~asného 'znění druhého odstavce toholo § 496 tedy soud .prvé stolice měl omeziti další ústní jednání
na toto doplnění; procesní soudce prvé stolice měl p·odle §§ 180 a 18Z
c. ř. s. při vdo?lň9vacím ústním přelíčení o to pečovati, aby stmny při
t?mlo prellí'cem prednesly to a jen to, čeho k nařízenému doplnění bylo
treba. Ustanovení prvé věty § 179 c. ř. S., dle níž strany is-ou oprávněny
v prvé stoH ci až do konce ·ústního .přel'čení pi ednésti nová skutková
tvrze,ní, jakož i ustanovení § 235 c. ř. s. 00 změně žaloby jsou předpisem
?~u~eho ?dstavce § 496c. ř. s. omezena, když úslní jednání děje se jen za
,:ce,lem doplnění dl·e prvého od·stavce čís. 2, §. 496. Z toho následuj,e, že
zalobce nebyl oprávněn, v doplňovacím řízení před prvním soudcem
doplniti žalobn! žádost způsobem, uvedeným v pro'·okole ze dne 27. ledna
1921, neboť základem doplnění, nařízeného soudem odvolacím, měla zů
stati žaloohní žádost půrvodní, znějící na zaplacení 672 K 40 h za konané
právnické práoe. Na .doOPlnění ža:lobní ž,>idosti, obsažené v protokole ze
'dM 27. ledna 1921, neměl tedy procesní s-o'udce prvni st04ice vůbec hleděti
a měl v novém rozsudku rozhodnouti to·l&o o žalo·bní žádosti původní
bera pn tom ovšem patřičný zřetel na výsledky doplnění řízení so'uden::
odvolacím 'oařízeného. Ono doplnění žalobní žádosti jest nepříp~stno hez
ohledu na to, zdali snad by dl'e § 235 c. ř. s. doplnění to mohlo býti uznáno
připustným čili nic, jakož i bez ohledu na to, že souldoe prvé stolice nemzhodl usnesením o tom, zdali doplnění 10 připoOuští dle § 235 c. ř. s. čili
nIC. Vzhledem na to jest nerozhodno, že žalov",ný v odvolacím říze·ní
nevytýkall nedo·statek usnesení la!,",věho a neučinil v této příčině v řízení
o~volaci~ žádného návrhu; soud odvolací pak nepochybil, když nevrátil
vec prvemu s·oudu za tím účelem, aby rozhodl u.snesením O otá'zce pří
pus!nosti 'doplnění žal'Obní. žádosti, žalobcem učiněného. Žalobce spatřuje
v tomto opominutí soudu -odvolacího, vadu řízení dle § 503 čís. 2 c. ř. S.,
ale dle toho·, co bylo zde výše uvedeno· , činí tak neprávem. ZamítajÍcí
rozsudek soudu odvolacího vyhovuje vzhledem na hořejší úvahu věci
i v,:á~on~. Nedůležito jest, zdali, jak dovolatel tvrdí, rozsudek tento byl
pn astmm prohlášení svém oldiŮ:vodněn jiný'ffi právním mín.ěním ne'ž tím
které jestohsaženo v .písemném rozsudku soudu odvolacího' vždy! právní
mínění tohoto soudu není pro dovolací soud záva'zno v tomto sporu a

zsudek nemusí býti nesprávný, když nesprávně jest odůvod~ěn,. neboť
ůže i přes toto nesprávné odůvodnění vyho'Vovatl zákonu a Je-ll tomu
~k, musí v ,opravné'ID řízení potvrzen býti ,p!ís,l-ušn~m :oudem ;~SSl
'ce . když J'estk němu připojeno oduvodnom nespravne. Ostatne Jest
s t o ll ",§
, 1 416 a 463 c. ř. s. rozsndek soudu odvo·1aCl'h o vUC!
,,, s tranam
' UClll• -'
po dl e,
,
d' t ' t '
, hl'
ným teprve doručením .písemného ,:'Xh,oto'Venr a S?U 'Je~ us mm pr,o ašením roz9udku vázán to·liko v pneme rozhodnutI samehG. nlkoh co do
důvodů k němu připOjených.

[O

o

Čis, 1437.

PGvolila.li zemská úřadovna pe~ii~i.h0 ús.tavu poshověni: ~ž d? vy ~

řlzeni rekursu, jedná se o běžnou zalezltost ve smyslu § 4 lelUIO lednacího

řádu.

<Rozh. ze dne 24. ledna 1922, Rv I 787/Z1.)

Žalující strana domáhala se zrušení exekuce vedené .~a.lovan::u :oe"!sko.u úřadovnou pensijního ústavu pro nedoplat~y. P;>llSllll!ch pnspv~vku:
tvrdíc že ji žalovaná slíbila posečkati s vymahanrm az do vyn~em
rekur;u, je'nž dosud vyřízen není. O b a niž š í s u d y žv~lo bu ~amlt1y,
od vol a c í 05.0 ud uvedl v d ů vod ech: Dlužno předevslm zdu:azmtl,
že žalUjÍcí firma dle § 35 poslední odstavec cís. nař. ze dne 25. cervna
1914 čís. 13& ř. zák. měla povinnost zaplatiti příspěvky bez ohledu na
to, ž~ protr vyměření příspěvku podala stíŽ'.';ost, ne,bo! ,dle
a) odstaves
druhÝ' cit. nař. opra'Vné prostředky .nemaJI o'~lada,Clho ucmku. J:,dnacl
řád pro Zemskou úřadovnu ža·lovaneh<Y pe'IlSIJnrho. ustav~ byl ."y.Qan ~~
schválením s.t.átnl správy kd'OP1ncnf zákona a ustanovem leho JSou, tud~z
zá",a:znými jak pro úřadovuu, tak i pm strany p,ojištěním povinne. Dusledkemloh<Y platí ustanovení § 4 jed'l1acího řádu, dle něhož za Zemsk~u
Í1ř3!doV'rlu P r á V? pIa t n ě podpiSUje předseda, nebo :edel.' z Jeho za,slupců s'!lolu s ta1emnlkem, nebo, zástupcem tohGto, veskera vyhotovem,
hetýkající se záležitostí běžných, zejména spisů a listiu, kte!~mi se zakládají závazky pro ústav, nebo· jimiž nd svých práv upoush. V tomto
případě nelze' přehlédnouti, že odvolatelka ·dluhuje poj·išťovací premie J1Z
od roku 1909,' z cehož zjevno, že jde Q. nesplněný závazek, na jehož vy.rovnání má ústav zákonrw.u po·vLnnost naléhat] '" je vymáh",ti. Z toho
plyne, že poshovění pl",cení, nejsQ1uc běžnou záležitostí, mohlo by platně
býti povoleno jen zástupci ústavu, k takovým právním jednáním zmocněnými J§. 35 od-sllavee prvý Cís. 1 jedno řádu a §. 13 čís. 1Z téhož ř,ádn) a
závazné vyhotoveni povoleni odkládajídho. ]llaceuí muselo by bytí dle
§ 4 jedno řádu podepsáno dvěma výše zmíněnými zástupci ústavu. Byl-li
však odklad povolen jen úředníkem ústavu, nemá to pro ústav P'l'ávni
, platuosti a závaznosti, to tínr méně, když dle nesporného přednesu stran
žalovaná Zemská úřadovna již v roce 1917 upowmiJa odvolatelku, že
její rekurs nemá odkládacího účinku, a že nebudoTh-li pojiš/ovací premie
zaplaceny, bude je exektíčnč vymáhati. I<:dyž pak odvolatelka dlužných
p<emií ani do· roku 1921 nezaplatila, p'oužilw Zemská úřadovna jen svého
práva, vymáhala-li rredoplatky tyto exekučně, kdyžtě nebylo platně
po.shověn.í jich povoleno.
Ne j v y Š š I s o u d nevyhověl dovolámí.

°
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Důvody:

Nesprávné Poso.uzení věci ·po str'ánce právní spatřuje dovolatel v tom,
ž" odvolací soud prohlašuje, že poshovění placení premií není běžnou
záležitostí a že k povolení tohoto poshovění třeba podpisu předsedy nebo
jeho zástupce a tajemníka. Správné jest sice, že ustanovuje § 4 jednacího
řád'u pro žalovanou úh,.dovnu, schváleného vý-nosembývalého c. k. mi·
nisterstva vnitra ze dne 27. dubna 1909, čís. 10366, že za zemskou úřa·
dovnu poclpisuje p r á v o p I a t n ě předseda nebo jeden z jeho zástupců
spolu s tajemníkem nebo jeho zástupeem všecka vyhotovení, netýkaiící
se záležitostí běžných, zejména pak všechny spiSY a listiny, kterými se
zakládaií závazky pro všeobecný ústav pe;ns.ijní pro zřízence nebo jimiž'
se UPOUIŠtí od práv tohoto ústavu. Jde tedy v případě tomto o- to, lze-Ji
v dopisech, z nichž žalobce dOVOZUje důvod pro námitky proti povolení
exekuce dle čís. 3 § 36 ex. ř. v žaloM uplatňovaný, shledávati také
listiny, jaké má § 4 jednacího řádu na mysli. Z dopisů těch nikterak nevyplývá, že by Všeobecný ús,tav pensijní pro zřízence upouštěl od něja
kého svého práva nebo přejímal nějaký závazek na sebe, nýbrž prohlašuje jimi, že s placením premU poshoví a;ž do vyřízení rekursu, že tedy
1)rozatímně se vymáhání jich 'exek'u'cí vzdává. K prohlášení tak,ovému
stačilo úplně, když bylo podepsáno jen vedoucím úředníkem samým. Přes
to vša:k nebylo lze nesprávného právního posouzení věci shledati, Jest
nesporno, že žalovaná dopls'Y ze dne 29. března a 18. července 1917 správně ll. srplila a 21. září 1917 oznámila žalující st"ane, že rekurs
nemá odkládacího účinku a: že v případe nezaplacení premie budo-u uxekucí vymáhány a dále že žalovanou na' základě vykonatelného yýkazu
onedop].atklI ze dne 17. března 1921, čís. 4306 proti žalobkyni pm 5347 K
83 h s přísl. skutečně zavedena byla exekuce zájmem, uschJvát!ím a
prodejem movitých věcí, že tedY žalující firma nesporné podmínce, aby
zaplatila i poplatky mimorekmsní nevyhověla. Nebyl tedy Všeobecný
pensijní ústav svým daným slibem poshovění premií vázán, jelikož tyto
poplatky byly teprve po provedení povotené exekuce zájmem zaplaceny,
tedy exekuce právem by].a zavedena a nemůže Se ža1<ující firma nyní vice
dovolávati shOra zmíněných -dopisů k odův-oduění své žaloby. Při těchto
úvahách a za tohoto stavu netřeba se obímti- dalšími vývody dovolání,
lze-li tu použíti čl. 47 obch. zák. a byt-li žalující firmě jedmcí řád Zemské
úřad-oiVny V'šeohecnéhn ústavu pensiiního pro zřízence v P,raze znám,
jelikož při hořejším právním pnsoll'zenf vcci nemohou více přijíti v úvahu.

ve společném domě krám. Pro c e sní so udp r v é s t o I i c: žalo~u
zamítl, vyvrátiv sice námitku žalované, že by p:odc] byl v »nevc~s«, pn!}0ii'1 se však k názoru žalované, že by, jí prodel,em domu byla zpu.so~ena
. 'ma O d v (} I a c í s o u d žalobě vyhove!. O u v -o d y: Odvolam treba
~~izn~ti d'Ůvodnost. Právo v}astnické je~t dle ~ 354 o~č', zák. pr~vo, vládnouti podstatou i užitky veci a vyl,o'uclÍl kazdeho, !lI1e~o z neho ~ d!e
,< 362 může vlastník věc dle své vůle zcela nebo castecne ZCIZItI. .~ 8.30
~bč. zák. dává proto kažc!ému ú2~stníkn ;,ěc~ společn~ pr,,;,o, ž,,?ah, aby
se společenství zrušilo .a: to dle '. 843 obc. ~ak., :OUd~l ?raz~ou, len .se to
nesmí státi v nevčas nebo na újmu o-s,tatmch u~aslnrku. ~amltku, ze by
dražba byla v nevčas, uznal soud slohce prvm ze bezduvodnou. S~ud
odvolací se připojuje k tomulo právnímu názor,u,. ježto, rozhod;y lson !eu
takové okolnosti, které se dotýkají pods!aty ~ecI same a m~odv pomery
subjektivní, jež se dotýkají jen o-soby nektereho s~oluvlastml\a: (rozb; ~~
dne 26. března 1919; Rcv II 69/19, sbírka 101). Naproti tomu .?oukaz~llI ll';
slov.a »na újmIr ostatních účastníků" k lomu, že se tu, hledetI mU~l take
na osobní újmy. Ohledně námitky ža,IOval1ou v tom smeru ,:zneseI;e ~,elz.~
však přehlénouti, že se ohě strany dle předlož.e!'ých dO~ISU d~mahaJI.llz
od roku 1915 zrušení ,s'polečenství, pokud se tyce na'bytI druhe po]ovl.oe,
že žalovaná uvedla že Dr. K. jako zástupce žalobkyně již před nekohka
lety řekl jejímu muŽi, že dum bude po uzavření míru sP,oleč~~ prodán a
že se její muž tehdy s tím spokojil; že žaloba byla p0:Iana lIZ 23:.1edna!
1918 že se ohě strany 'dne 2. března 1918 dohodly, ze poneCha!I, spor,
v klidu, že to byla žalovaná a l1e žalobkyně, jež žádala za ob~ovem.rízel1J
a tím dala na jevo, že jest nyní PT!avý čas ke zrušení spo:ecens~':'I. Jest
arciť možno, že žalovaná při nyní p'anu'jící nouzi o byty Jen zte~ka na:
leZlle jiný byt. Za10bkyně však právem namítá, že jest žalovane, kteT,"
jí již dříve v dop.is.e nabídla, že koupí její polovici, volno, by nym pn
dražbě nabyla vla-stnict~í dru~é .~o~~vice, aneb.o s~. n,a2ala bY.t.~d v,Ydražitele a: ž.e není Vyloucel1o, ze II urad by to vy pllkaze nynC]Sl lell byt,
ježto již dlouho_ bydlí v bytě tom, a že v každém případ," je n.a!ízením
ze dne 25. června ·1920, čís. 409 sb. z. a n. tak 'd'lo·uho chranena pred nuce.n§m vyklizením z bytu, pokud se jí přes jeH námahu nepodaří, by si
'našla jiný byt. Při tom nelze také přehtédnouti, že bylo zjištěno, že se
strany nemohou dohodnouti o s_právě domu a že se proto již z toho
důvodu odp.oruóu'je, by poměry vlastnkké co nejdříve byly upravB'llY.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověj doV'01ání.
v

Důvody:

Čís. 1438.

Za újmu ve smyslu § 830 ob'č. zák. nelze pokládati skutečnost, že
spoluvlastník ztratí snad určité osobní výhody, vyplývajíCí dosud ze společného vlastnictví {bezplatné užíváni místností ve společném domě).
(Rcozh. ze dne 24. ledna 1922, Rcv I 826/21.)
Proti žalobě na zmšení společenství ohledně -d'omu llwmít1a žalovaná
spoluvlastnice jednak, že prodej domu ·stal by se nyní v »nevčas" vzhledem ku kolísající měně, jednak, že by jí způsobena byla škoda, ježto má

Dovolacímu důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. nelze přiznati oprávněnosti.
Že by bylo zrušení společného vlastnictví nyní v nevčas a na újmu žalované, odůvodňuje tato tím, že pH nynějš-í "V'šeohecné s·naz'e po nemovitostech vůbec ase zřetelem 'na místní poměry 'v L. zvlášť_ nemohla by
vydražiti dům', a kdyby někd'o jiný stal se jeho vlastníkem, ocitla· by se
v nebezpečí, že po·zbude místností, užívaných dosnd ve společném domě.
Že námitka nevčasl10sti není 'Ů'po(btatněna, správně vyložily oba nižší
soudy. Právem však vyloučil soud odvolad i druhou překážkn S 830 obč.
zák. Nebo! za újmu' ve smyslu § 830 obč. zák. ospravedlňující o· d k 1 a d
dle ,okolností p,řiměřenSr, jemuž nelze se snad!no vy-hnouti, nemožno po5"
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kláda!i skutečnost,.~e~žaJQvan" Slla-d--ztJo"tt---llfČ+té--u'lOOthýhurly;-vyplyo
. vající dosnd ze společného vlastnictví, zejména ·dosavadní bezplatné užívání místností ve spo.lečném do. mě, když tato nevýhoda může stihati
žalovano.u ne jen tentokráte, nýbrž vždy, kdykoli se dům prodá, a kdyby
se mělo hleděti k této - nikoliv pomíjející, nýbrž trvalé - nevýhodě,
byla by žalující straně vůbec odňata možnost, použíti p r á v a, propůj
čeného jí v § 830 obě. zák. Dovolání vrcho,!í vlastně v tvrzení, že žalující
strana, chce-Ji zrušiti společné vlastnictví, má prodati svou poj,ovici žalované z volné ruky. Než žalUjící straně příshlŠí dle § 843 obč. zák. právo,
žádati za prodej soudní dražbo.u, a nezáleží nikter,ak na tom, proč necht;;la
a nechce prodati svou' polovici domu žalované z vo,lné ruky. Zejména jest
beze všeho. významu, zcla ji vedou ohledy národnostní, kterěž, jak žalovaná sama v dovolaCÍm spise připouští, s právního stanoviska v tomto
sporu vůbec nepřicházejí v úvahu.
Čís. 1439.

Darovala-Ii vo.jenská správa při ústupu vojenské koně mužstvu. by si
je dopravilo do vlasti, stal Se ten, komn byli darováni, vlastníkem a může
je tudíž platuě dále převésti. Odňala-li později státní sl>ráva kouě dočas
nému jich majiteli, jest přípustným pořad práva pro nárok na stát o. jich
vrácení.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1922, Rv I 935/2I.)

na pospas nepříteli, že se také asi 70 VOj~nů.14. pluku dragouvn~~~·····--'s!k;.~é·~h'o:'·'·~~:h',~';"~
p'odr'ObiJe> strastiplné celstě s vdk?nml dO'chdomodv~ oJl pzoe~
kd
Vlastně s koňmi do Chebud.oJeIl, byo az emu z ni, v~ an ,
yz ~ O nabytém vlastnictví k dvěma koňům. Svědek, byva'ly rytmIstr
tvrzenI'
.
14 dragounskéhe> pluku, který výpravy z L·t
Ol se·h ~ d o domOva
se .súčast
důraznH že bez u v e d e 11 é h o voj e n s k e hor o z k a z II a ~be
ll!, Z r
"nlr nebyl by se dostal ani jedi'ný kůň pluku do domova. VelItav °tS,I~OdJI ke' ,d,'lvise bylo od velitelství čtvrtého armádního sboru k v. Yte Is VI JIZ ec
Vd'
dk
'hc> ro,zkazu zmocněno. Z této hodnovcrne vypove I sve a
dam zmmene
, ď' dtl DoJ' Lo·tsch dne
a na základě rozkaZlu' velitelství 8.jízdeeke v lVlse ,o., TI! , 1 .
'oV
2 listo adu 1918, zjišluje se, že šlo O' kone ~oJenske JI~d~ck,: .dmse: Jv~
1.
P
n o s t do.pravy do domova zustavem by tl meh v clzme
p r 'c> ne m o z "'teli a že o,devzdáni byli do vlastnictví těm vojákům, kteří
na 'pospas n e p r l ·
. .. d d
va Za dané
. 1 e s 'ieh ujali a podrobili se dop'ravltl Je o omo .
d?tbrovo llv de nJepřítelem bylo velitels'!ví k této n'ouzové dis~osiei: ab>:.
Sl uace pre
b d
v'ny když jme maznosti
zachránilo co nejvíce koní pro po"re, II vom~ I '>v • rk
k dále
.. h d
d pravu nebylO opravneno 11m spIse, Je I oz, Ja
~,r~~~Vě~~ s~~~kao Pavla A-a se' zjišťuje, v;litelst,ví vdi;,ise jed~a~O (p's~u=
hlasu s velitelstvím 4. sboru a podle zpravy vvalecneho arcctl,ulivá\~
bungsablei'lung des Kriegsarchives,) ze dne 7. cer~na 192: !e no~ , ,_
manda sború skutečně podobně znějíc! rozkazy pn zpatecmm taze~l V} ,
d 1 Tím že se vonni koní, jim takto odev70da'ných, pro sebe uJ,al:,§ ab,
j~' dOPT~vili do domova, nabyli jic~ -;lastnic:tví podle 'ustano,v.'ml , .
a 426 obč. ták. Transp-ort těchto vojaku, ktery se pak sjo~moval pod ;-e
'
t ' t a Pavla A .neměl již vÍCe rázu oflclelmh. o vOJcnskeho
cl'emm ry m1'S r , . ,
I"
dž každý jed
translP(lTtu, j,ak také z výpovědi svědka A-a VYD' .yva, pon:v."'.
~
netliv' voják mohl jednati na svůj 'Vrub a svo.u zod'pov:,d~ost, a s~~:rut
celf:ýprava k jednomu společnému po<stwpu dobrovolne Je~n za pr:~nOl;
udržení pořádku a za'jištění větší bezpečnosti při tak da[ek~ a nama a've
cesťě pro každého jednotlivce. Další svěd'ci K,a[el P. a Karel K,. p.ak uvvedh~
Onen že koně, jichž vlastnictví nabyli VOJlnl, bylI p r () ne v e ;ereJ~e
dražbě prodáváni, že jeden pár těchto koní bYl !~rlem K:~.m pro zalobce
kou en že svědek byl při tom, když K. dotycnemu vOJaKOVI .dragoun?
cen~ ;a koně docíleno.u, vypl-ati!. Svědek K:arel K. Pll'k udal, ze se P!l
dra";bě cena, za koně docilená, ihned clotyčném~ vOiákov,1 vypl:tlla: ze
on ísvědek) koupil j'eden pár koní pro sebe a take Jeden par pr3 zalobc;,
a že žalobce ih'ned cenu za koně něco pfes 6000 ~ ."yplahl. Z techto sve=
deckých výpovědí vyplývá a zjišťuje se, že kane, lIZ se .stali sHchu Vy_
líčeným způsobem vlastnictvím vojáka d-ragDuna, bylI z"!.obeem od va.
"ka za určito.u cenu vojákovi vyplacenou ,a od neh,o prlJatou, koupenr
~a že proto také žalobce koupí a ode'vzdánín; <lle ,~§ 42~ a 426 o.biČ· ~~~.
vla,tnictví ke koním _ jemu nyní žalo.vanym esl. erar~m odeb,rany ".,
jichž to,tožnost není sporná, řáctně cestou legální nabyl. Pn, takovem ~pu~
so-bu nabývacím jest otázka § 367 obč. zák, t. j. poetlveho nabyt~ o
ne v I a s t n í k a pro rozh·odnutí této věci bezvýznamnou' a nebylo treba
s,e s ní obirati.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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,rozvratu ,rakousko-uherské fronty na Piavě na podzim roku 1918
odevzdáni bylitr některých lormad koně vo.jákům, by si je dopravili do
vlasti. Ko,ně byli pak ve vlasti prodáváni ve veřejné dražbě a dva z nich
koupil i ža-Iobce. Když mu po té byli vOjenskou správou odňati, domáhal
se na eráru jich vráce'uí. Žalovaný erár namítl, že žalobce nemohl nabýti
vlastnického práva ke ;koním jich vydražením ve veřejné dr,ažbě, poně
vadž jde o kOl1ě vOjenské, z právního obchodu vyloučené, že dražba nebyla před:sevzata veřejnými ,orgá:ny k tomu povo.lanými, a že žalobce
nelze pokládati za bezelstného. nabyvatele, když z p'ovahy koní a z poc
měrá, za kterých byla dražba předsevzata, musel míti důvodné podezření dle § 368 o'bč. zák. Procesní soud prvé stolice žalobě
vyhověl. O d vol a c í s o u d roz·sudek potvrdil. D ů v o. d y: V otázce
vyloučení vojenských koní z právního obchodu neprávem dovolává se
žalo'Vaná stranad:Vorních dekretů ",e dne 5. pro.since 1800 a ze dne 29.
srpna 1839, nebol dekrety ty vztahují se pouze' na so.učástky vojenské
výstro.je (Militar-Mo,ntur und RiistU'ngss!iicke), nevztahují se však na koně,
takže nelze tvrditi, že koně jsoll věcmi, vyloučeným; z obchodu. Pro
věcné a právnf po.sollzení otázky, jakým způs'obem nabyl žalobce konI a
zd~ byli mu ko.ně odejmuti po právu, jsou směrodatnými skutkové okolnosti, uvedené svědky Pavlem A-em, Karlem P-em a ~arlem K-em. Svědek
Pa'VeJ A. uvedl, že po ústupu rako.uslvo-uherského VOjska od Piavské
fronty velitelství 8. jízdecké divlse vydalo v listopadu 1918 v Loitschl
II Lublaně rozkaz, aby každému z 'Vojinů, jenž zapřažený povoz, anebo
jÍzdeckého. !wně do domova dopraví, tyto věci připadlY do vlastnictví, že
rozkaz ten byl nu t n ý, poněvadž hy jinak koně zanecháni' býti museli
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Dovolání, ~hled~vá~ vady čís. 2 a 3 § 503 c. ř. s. v tom. že napadený
rozsudek ~JlstUJe, ze slo o koně vOjenské, jež pro nemožnost dopravy do
~o:m?v~,,~ustave~l býti měli v cizině na pospas nepříteli. Neboť totO' zjistell! pncI se pry Jcdnak faktu, že koně do domova dopraveni byli a jeclnak faktu.: že koncem října 1918 uzavřeno bylo příměří, čímž b;lo. vylou~eno, :"e. ~on? propadli na pospas nepříteli, a mimo to' prohlášen byl
V te dobe JIZ stat Jugoslavský, jenž by se by! o kO'llě na jehO' púdě se
nachá:e~ící, náležitě postaral. Tím vším dovolání zn~uzná vá však jen
skuteeny stav věci, jaký provedenými důkazy na jev o vyšel a ,odvolacím
soudem ve shodě s jich výsledky zjištěn byl. Nejde o tO', že koně opravdu
do Čech dopraveni byli, nýbrž že sem ncmohli býti dopl'"veni jiným způ::
sobem, než právě tím, že se vojínům odevzdaIi v s·oukromé vlastnictví
aby neobyčejné svízele dopravy vc vlas'tním zájmu po·dstoupili. OSla'tní:
cO' UU' dovolání uvádí, je nepřípustnou novotou, kromě t,oho však i nerozhodno. Bylo-li i na krásně už příměří, nevadí to, když prokázáno že
v.: s k u t ~ č no s t i musilo se počítati s kořistěním p.ronásledujícího 'nepntcle. A ze by proklamovaný stát ,lllgoslavský o koně byl se postaral
nen:á SI věcí docela ni'čcho co, ,činiti, neboť jde .o to, co bylo k záchraně
kom, možno se stanllviska tehdejší VOjenské správy, jež disposici s koňmi,
kt~l"e by~y přece v jeiim držení, učinila, a jež nebyla orgánem Jugoslavskeho statu. Samo dovolání neodvažuje se tvrditi, že stát ten by koně
b1;'1 zachránil Pro československý er:ir. Také odpovídá úplně provedeny:!} důkazllffi, že vojíni »si«, t. j. pro' sebe koně d'opravili do Cech. Tře
baze o.dvolací soud, opíraje nabytí voiínů o 'š!§ 424 a 426 obč zák 11"'udá;á nab}TVacího důvodu, je zřejmo, že jím je, jak již ve zdejŠím z·;-uš~
vaClm rozhodnutí vysloveno, smlollv,a da'rov.ací. Že pak vojenské velit:~stv~ za dané tehdáž situace bylo k disposici té oprávněno, vyloženI)
tez uz tam s 'odvoláním - pro nedostatek ji,u}'ch předpisů _ na při'i'O
zené zásady právní § 7 -obč. zák. Dovolání znet:r'Znává stav noute v němž
se disp?sice stala, disposice, jež se shodovala s veškerou v tOI;l ohledu
zachovavanou vojenskou praxí, obvyklou jak ve válce světové tak od
nepaměti ve všech válkách. Bylo-Ii d'le praxe té vojenské v'elitelství
~p:áv,něno ty které statky, mělycli padnouti Zi< ko.řist nepříteli, raději znicltl,!:m s:píše bYl? oprávněno, zachrá'niti' je ocl nepřítele pro vojíny. Dle
vyh~asky vOJenskeho velitelství bylo podmínkou nabytí Pro VOjíny, aby
kone dopravlh do "domova", tedy dO' Čech, nikoliv tedy do Klatov. Že
V?~:tv,:zení se nvádějí Klatovy, deJo se patrně proto, že tam bylo stano~:st~ kadiru" avšak nesluší na to klásti rozhodný duraz, nebn! účelu akce.
JIZ slo o zachranu koní pro vlast,o'dpovídala p,odm[nló, že musí býti
d?praveni do »domova". Výklady dovnlá,ní o nabytí přivIastnen[ jsou bezp,:edmětny, když odvolací soud na ně vlastnictví vojínů nezakládá. Na
zabon ze -dne 12. srpna 1921, čís. 354 ,'b. z. a n. odvolává se dovolání
zcela neprávem, protože dle něhO' (§§ 1 a 7) čsl. stát nabyl všech těch
statků bývalého erárn rakonskéhoa '"'herského, které se dne 28. října
1918 na jeho území nalézaly, kterýž de:u výslovně se' 'Poznačuje za roz12odný ; Avšak sporné koně nenalézali se tohoto kritického· dne na území
csl. ~tatu, nýbrž ještě na rakousko-itals:kém válečném území, a ještě dne
12. hstopadu 1918. tedy dávno po kri,tkkém dni, v okolí Lublaně. Do
v

Chebu, na čsl. pudu, dorazili teprve 20. listopadu J 918, a to, nemohlo již
b5't1 na újmu náTokům vojínú, uabytým ještě na pÍldě slovin~ké. Byla
sice podmínka, že koně musí býti dopraveni do domova, podrmnkou odkládací ale nárok podmíněný je stejně nárok, přechází na dědice (§ 900
obč. zák.) a může býti zajištěn (~ ói8 odstavec druhý eX.
Než nehledě
k tomu, stačí úplně, že koně kritického dne na čsl. pÍldě nebyli. To vývody dovol~ní úplně přezírají. Když ale ta'kto ,dotyčný vojín byl vlastníkem koní, jakmile na českou půdu je dopravil, ,a byli koně pak v Chebu:
prodáni PfO' něho a s jeho svolením a on také c,enn kupní ~řijal, jak o~v.o
lací soud zjistil, nabyl žalobce jako kupltel vlastmctvl kOUPI a o,devzd~n;m
od vlastníka i odpadá otázka jeho bezelstnosti, ktera by na radu pnsla
t~prv, kdyb; převodce byl vlastnikem ne?y1 ,(§ 3~8 ob,č. zák;: a jsou
prolo i vývody dovolání, sem se o vztahUJ;cl, ,bezpredm;tn y . ~as!edkem
tOl1O nepatří sem vůbec ani citace '!i 325 obc. zak. Ostatne ~ltU~ ]eJz pOde:
zřelý držitel dle § tOllO udati má, žalobce nejen, udal, n~brz Jej, Jakoz
j celou filiaci př.evodů až k púvodnímu vlas.tníku \voJenskemu er.aru' rak.
nhersk.) i dokázal. Žalobci byli koně odebráni dne 19. března 1919 vojenským velitels!> ím čsl. v Chebu nikoli za příčinou požadování nebo
zabavení k účelům státním, nýbrž proto, že vojenský erár měl je za své
vlastnictví tudíž z dfIvodn so'ukromoprávníllO. To vychází z celého před,
nesli žalo;aného eráru, jenž ani netvrdil, že a k jakému účelu správnímu,
tudíž veřejnoprávnímu, koně odebral, nýbrž jen vlastnictví žalobcovi
upíral a sobě je připis'oval. Neprávem tedy míní dovolání, že rozsudek
má se omeziti 'na otázku vlaJst!nictvÍ, tudíž na pouhý výrok: určovací, a
ponechati mu, aby vydání koní vymohl si na e'ráru pořadem administrativním. Naopak stát tu vystupuje jako každý jiný S<Yukwml1ík, jenž vlastníku pravému z du,vodu svého domnělého, ale neexistujícího vlastnictví
véc zadržuje ~§ 366 o'bč. z~k.).
.

n.

Čís: 1440..

Náležitost §u. 7 uv. zák. k obeh. zák. jest podminkou vzniku veřejné
obchodní s,pnlečnosti '{č!. 85 obeb. zák.).
Strana, tvrdící, že veřejná obchodní společnost .(neprotokolovaná)
vznikla, musi onu nál,ežitost výslovně tvrditi a dle potřeby prokázati.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1922, Rv I 35/22.)
Proti směnečnému platebnímu rozk"zu na firmu G. a' W. vznesl Vilém
G. námitl:y. P ,r o c e sn í s o II d p r v é S tol i ce ponechal platební pří
kaz v platnosti, o d vol a c í $'0 u,d' jej zmši.], Ne j v y Š š í s o· n d nevyhověl dovolaní.
Důvody:

Vzhledem k podstatě věci bylo v první řadě uvažovati o správIl'Os:ti
právního posouzen~ věcí ,odvolacím soudem, 'op,řevšÍm rozhodnutí své
Ú' § 7 uv,oz. zák. k obch. zák. Z § 7 vyplývá přímo, že náležitost v něm
vytčená je nutnou podmínkou vzniku obchodní sp.olečn-osti dle čl. 85 obch.
zák. Jen takov-ou společnost lze pokládati za "polečnost dle obch. zákona, jež má pla·titi daň výdělkoVD'11 u,rčenou §em 7. Společnost, jež není
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pnpad § 7 sem nespadá), nelze pokládati za obchodní společnost. Před
pisem § 7 určena je nutná zákonná podmínka vzniku veřejné obchodní
společnosti, a je § ten doplněním čl. 85 obch. zák NezáLeží proto na tom
zda jsou tu ostatní podmínky, poněvadž bez náležitostí § 7 žalovaná ob~
chodní společnost vzniknouti nemohla. S t-oho·to hlediska je posouditi veškeré, vývody dovolání. 1. 2a1oba podána byla mimo' iiné též na prot.
spoleenost O. a W. s návrhem, by dodána byla k rukoum jednoho ze s'pole,čníků, z nichž jako první uveden byl VHém O., kup.ec v P., jenž žalobu
pma!. Tento podal námitky proti platebnímu rozkazu, a byl sPor s ním
proved~n. O. byl oprávněn podati námitky vzhledem k čl. 112 obeh. zák,
neboť Jmak byl by se vydal nebezpečí, že bude vedena exekuce i na
jmění jeho na základě tit,uIu 'exekučního vydaného pmti společnosti, když
byl uveden jako veřejný společník téže. Nezáleží na tom, že žalovaná
společnost nebyla a není protoko,lována, takže žalobkyně nemohla by si
opatřiU výtah zrejstřiku vyžad\Jvaný §em II ex. ř. Přes to nelze nutiti
Viléma O-a, označeného v žalobě jako spo·lečníka žaIované s,polečnosti
aby, vyčkav exekuci, teprve v rekursním řízení dokazoval že exekuční
titul vYdaný proti společnosti, není proti němu účinným ježÍo společnosti
té vůbec není. Vilém O. po'p.řel již v námitk:kh proti' směn. plat. ro;;;kazu vznesených existenci žalované SPorlečnosti; a' tím, i svou pa'sivní
legitimaci. Bylo pro.to na žalobkyui, by pmkázala tyto 'popřené skuteč
nosti, jež jsou hlavními náležitostmi žalobního nároku, zejména skuteč
nost,že Vilém O. je veřejným společníkem žalov,ané společnosti. 2alobkyně podjala se skutečně toho. úkolu v jednání před soudem procesním,
,uvádějíc skutečnosti, z n.;·chž dalo se souditi' na vznik žalované společ
nosti, a nabÍ'dnuvšl o nich důkazy, jež byly též provedeny. Neprávem
odmítá p.roto v dovolání od sebe průvodní. břímě, hledíc je přesunouti
na Viléma O-a, n.eboť její povinností je prokázati všechny náležitosti
žalobního nároku. Nezáleží na tom, že šlo o. řízení směnečné, pro něž
co do povi'unosti průvodní neplatíoclchylné zásady. PovinnClS!í žalující
suany bylo, by uvedla a po přípwdě prokázala veškeré podmínky existence žalované společnosti, zejména náležitost vytčenou v § 7 uvoz. zák.
K tomu nedostačovalo všeobecné tV'není, že společnost taková skutečně
byla založena a provozovala obchody, 'a nelze proto uvažovati o vývodech dovola!elčiných, jimižsmží se dovod.Jti ze svého skutkového
p,řednesu, že tvrzení to bylo v něm 'Obsaženo "implicite«. Naopak bylo
nutno, by žalu'jící strana uvedla veškeré rozhodující sku'lečno.sti je dnot I i v ě a v ý s lov n ě, neboť jedině tímto určitýma přesnÝIll- způ
sobem mohla býti prokázána skutečnost popřená žalovanou stranou Toho
však žalujíci strana -neučinila v řftenÍ před procesním- soudem 11ez~ínivši
se vůbec o náležitos:ti § 7 uvoz. zák. Tvrzení j,ejí obsažené tep;ve v odvolacím sdělení a důkazy tamtéž nabídnuté jsou opozděny, odvoJao[ so,ud
pr,,!o k nim právem nepřihlédl, a nelze z tohoto důvodu uznati řízení·
odvolací jako vadné a neúpl:né (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), jak dovolání my,lně
vytyká. Také neměl soud odvolací důvodu, by o této věci jednal anebo
dal žalohkyni příležitost doplniti nedostatečný přednes skutkový před
soudem procesním. Soud cdvolaci uvažov.al právem jen skutkové okolnosti, přednesené a zjištěné v první stolici, a není dán dovola'CÍ důvod
§u 503 čís. 2 c. ř. s. Dovoláním není dostatečně odůvodnena ani vada

C~~"-""dre-§ 503 -čís. 3 c. ř. S., ježto Ddvolací s'Úud právem založil s;'ůj rozsudek
na skutkovém předn.esu žalující s·trany, ne však na t?m, nac dalo se dle

tohoto přednesu pouze sO'll,~iti. Nemohl proto ,0d':,'0IacI soud VZIÍl za prokázáno, čeho žalobkyně vubec uetvrdlla,. nybrz. co, J,;vllo ,se"J§l1 .I~ko
možný dusledek skuteč:ností jí tvrzených.
platl ~rave o. ~alezl!Os!10 7
voz. zák. žalobkyní netvrzené. NevzaHl odvolaCl soud teto nalezltostl
ua zjištěno~, není tu odporu se spisy. Dovolatelčin výkl:l'd li 1203 obč. zák.
~dporuje zákonu. Zjištěno bylo, že žalo·bní sm~nky podepsány byly pouze
františkem W-em, ue však Vilé,;ne';1 O-em. Zalobk?ně netvrdll~, že W.
bylO-em zmocněn dle § 1201 ?bc.zak, k ~odplsu smenek, a nemuze, pr~to
požadova ti zaplacení od spolecnostl, nybrz mohla by dle § 120~ obc. zak.
v2lnéstinárok ten .pouze proti, W-ovi. Ně~O j!ného ~edá se z § tQo~? d~
voditi. Jak bylo shora uveaeno, nespravny le nazor dovolatelclll, ze
Vilém O. měl vyčkati vedení exekuce proti společ~ostl a tep;ve P?tom
brániti se žalo-bou' oposiční. Právo odporu lest .p:lzn~h Vlle~1U <;i-OVl
. v případě v němž šlo o společnost dle § 1175 obc. zak., ponevadz byj
I ,
,
I'
t·
v žalobě uveden jako společník žalova·ne spo ecnos 1.

Fo

Čis. 1441,

Zásadně jlls! otec povi:nen poskytovati manželSkým dětem výŽ! Vti
toliko při sl>olečném krbn a len výjimečně, když děti společný krb z <1uložitýoh důvodů opustiti musely nebo podle soudního nálezu opustiti byly
opráv:něny, lze na otci požadovati výživné na l>cuězích.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1922, R II 10í22.)
Po.r ll' Č e n s k Ý s o II d ulo·žil mmželskému otci, by přispíval na výžtvu děti .a zamítl návrh jeho, by byly matce odňaty a předány mU do
vých'Ovy'a výživy. Rek u r sní s 0 u d usnesení potvrdil.
Ne j v y Š š í s o .'u' d zrušil usnesení nižších soudů a uložil soudu prvé
stoUce, by prJ}vedl nové šetření a ZllO'VU ve věci rozhodl.
Důvody:

Stížnost jest oprávněna. Dle § 141 obč. zák. jest otec povinen k výživě
děH po tak dlouho, pokud se samy uživiti nemohou. Ježto však povinnost
ta kotví v právu rodínném a úzce souvisí s jeho další pOVinJlOstí k výchově dětí (§§ 139 a 143 obč. zák), jež jes,t zároveň jeh!) právem vyplývajícím z moci otcovské ť§§ 147 a 148 obč. zák.), jest v zásadě otec povinen
toliko, by dětem poskyt-oval výživu in natura a jen ve výjimečných pří
padech, když děti z dův,odů dle zákona spravedliVÝ'ch domácnost otcovu
opustiti musilY anebo dle so.udního nálezu opustiti smějí, lze od' otce
požadov"ti výživné na penězích. Takovémn náro,kll' mu'sí tedy, ježto j,e
pro nárok ten prejudicielním, předcházeti usnesení soudu opatrovnického
o lom, zda se děti po právu zdržují mimo domácnost otcovu čilí nic.
V tomto případě žije matka s dětmí Ddděleně od 'otce, aniž bylo blíže zjištěno, z ktery'ch příčin k tomuto rozchodu došlo. Ježto pak otec (stěžo
vatel) v řízení v této věci zavedeném výslovně udal. že ho mainželka
se svým otcem z jeho bývalé společné manže,lské domácnosti vyhnali, že
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maI~želku s dě-tmi k sobě do vlastního domu vzHinemůže, ježto dů~;

Je~ spatny a k obyvání nezpůsobilý, při tom však výslovně žádal, aby mu

det; vyd~ny byly do jeho d?mácnosti, kterou m'á u svých rodičů, měl
soud prve stohce ve smyslu' § 142 "bč. zák. poměry toho případu se zřa_
!elem na zájmy .dětí, Po~voiání, os,~bnost a vlastnosti rodičú, jako,ž i Přl
Cl~~ r?zch?du Jellch vysetnh a mel dle loho rozhodnouti, kterému z ro.dICU. del! prenechati jest v případ'ě, že by při své roztržce setrvali. Soud
prve stolIce, v~dal 'Ovšem usnesení v tomto sm.eru, avšak na základe
n.z,e'~l, • kte~e mkterak ~neV!llOvuje zevrubno,sti a pečlivosti, která jest
prlkazaua ,em 142 obc. zak., nebOť vY6lechl povrchně pouze lielenú
S:OVOll~ která o p·oměru manželů ničeho bližšího neví a jel1 zcela vov.sechne ?ez bližšího odůvodnění projevuje náhled, že děti jsou u matky
lep~ opat~eny, ač .slu'šelo hlediska v § 142 obč. zák. naznačená a zejméua
take p~mery domaclwsti rodičů otce i poměry domámosti rodičů matky
II I~'lch,z ta~o: s d~tmi žije, vyšetřiti výsIcchem věci znalých osob Pře~
zvednyc?, ]akn~ 1 dotaz·em na obec. úřad, případně správu ško-Iy a pod.
Usnesem na zakladě takto nedostatečném vYdané nepodává tud!t záruky, ze bylo ve věci správně rozhodunlOJ.
I

v

Čís. 1442.

• N~knihov~i pohledávky bÝvalého c. k. eráru, jež jsou v Čs. státním
uzeml splatne a mohou na tOmto úz,cm! býti vymáhány, p'řešly dle zákona ze ~dll,e 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. a n. s lllatností od 28. řijna
1918 na Ceskoslovenský stát.
• Zaž~lován.a_1! takováto neknihovní pohledávka vřed účinllostí řeče

neho.:~ko~a Jmene'." c. ~. _eráru proti dlužnHm, jenž dne 26. února 1919 měl
by~~I~ste {sldlo)~pa "ZemI Ceskoslovenského státu, nelze sporné řízení pře_

ruSltl podle narIzení ze dne 21. dubna 1921, 'čis. 173 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1922,

r, II 13/22.)

... , S o II d p r v é s t o I i c e přerušil dle § 2 nařízení Č. sb. z. a 11. 173í1919
nzení ? ž."lobě, j~ž domáhal se bývalý c. k. erár na tuzemské firmě za,p~acem .nahrady skodY'pro nesplnění smíru z ledna 1918 a nesplnění do~
~avlmve povll1nostl. D u vod y: Náhrada požadována jest erárem v Kč
zal~vaná POllí;ápovinnost, platiti v Kč, jest tudíž měna spornou. Dál~
dluzno se zaby\Caú otázkou, a)existuje~n c. k. erar jako právnická osoba
ve smYslu soukromo,p'Cávním, b) kde má tato právnická osoba své sídlo.
Nebude aSi o tom sporu., že bývalý rakouský stát ve smyslu' mezináro~ní~ přestal eXis1ovati, a že přestala ve smyslu mezinárodním i státopraVlllm Jeho. svrchovanost, zejména územnÍ. To vyplývá také z ustan~ven! smlou;:,y St. Oermainské, kde v úvodu výslnvně se vytýká, že
byvale mncnarstvl pomtn.u:lo a že protn nutno upr'avi-U poměry z toho
plyno~cÍ, a ~de výslovně se vytýká, že republika raknuská se za ~áS(llPce
bý:,al~ho statu nepovažuje. Tím však není řečeno, že pominllla sO'll'kromopr~v::l o'sobnost bÝva!~ho státu rakoli'ského. Naše právo soukromé ovšem
ne;-esl ex professo otazku, kdy a Jak zaniká soukromoprávní osobnost
statu, nebylo,f i pro toto řešení důvodů, a nutno tnto otázku tedy řešiti
výkladem s PDužitím všeobecných zásad práva soukromého. Právnická

oSDhnost existuje vš'l.lde tam, kd·c soukromé právo uzniává práva a závazkY~
víŽ.ící se k určitému substrátu~ .prvávnímu. A. tu lz~ sezn,:U z ~stan~v,em
samé smlouvy St. Oermainske, ze ustanOVila zPusob prevzett uľclt~dl
majetkovj'fch podstat i rtrčit~'ch záv.azkú nástup'nictvím nově vzmklych
států, ale že se taj\: nestalo zlJůsobem, jenž by vyčerpá val všecka pr~v~
veškery závazky bývalého státu rakouského,. Smlo.uva Sama pouechava
~pravu závazků i práv bý",alého st~tu jednak. do?odě, je~nak mezinárod:
nímu -orgánu a předp-okláda tedy, ze eXls!uJl pra;la, a zavazky, spoJe.ne
s bý'Valým subjektem práv, státem rakouskí'm, uznaVa tedy sama smlouva
St. Oennainská existenci právního, podmětu hýval?ho ~tátu. Ale bez oh]edu
M tuto smlou'!'u', v níž nejsou práva a závazky byvaJeho statu prohlaseny
za zaniklé, musí právo soukromé Mnatiexistenci právního podmětu bý-valého státu proto;, že fakticky i právně trvají práva a závazky bez po~
mětu bývalého státu ja)cn celku mezinál'odllího a s'tá toprá vn~ho a ze
nutno tyto závazky a P1'áva podrobiti právu soukromému. Trva tedy posud
právní podklad pro ony závazky a ona ~práva a nutno~.uznati 5'so~nos.t
právní. Tomu svědčí i zákon ze due 23. cerveuce 1919, ClS. 440 r. za~c. ~
jiné zákony a nařízení, které existenci -c. k. erár~u' jako nsobnostl pray,nl
uznávají - zejm. nař. ze dne 4. června 1919, črs. 313 sh. 7~ a n. V dalsl~
do,spěl prvý so'ud k názoru,žesídlemžalobce je'st Víden. ~R e ~k ~r. s r~ I
sou d zamítl návrh na přerLlšení řízenÍ. D ů v od y: Nelze pnsvedclh nazoru soudu prvé stolice, že c. k. erár býv. mocnářství I~akousk~-uhcr
ského jako podmět práv, i když dle zuění smlouvy St., OermalTIs~e mocnářství Rakousko-uhe,rské j"ko oítvars,tátní za,niklo, dosud trva, nehoť
když mírovou smlo.uvou' St. Oermainskou býv. c. k. erá; .mocr~ářs.tví
Rakousko~uherského za.nikl, jest jeho zánik jak v ohledu ve;e}110pravfll;T::
tak v ohledu SOllkromoprávním úplný. Správnost tohotO' nazom vYSvlta
z usta1:10vení mírové smliouyY St. Oermainské, dle kterých území bývalé
říše Rakousko-uherské,' jakož i statky a maj'etek, jí patřící, přešly .na
'llástupnické státÝ, ktéré z bývalého mocnářství Rakousko-uhers~eho
vznikly :čL 208 mímvé smlouvy St. Oermainské). Avšak nehledě k temto
Ulstanovením mírové smlouvy St. Germainské přešly dnem 28. října 1918
clIe zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. a n. všecky statky a
majetek, v území Československa se nacházejÍcí, na republiku Českoslo
venskou jako náslupkyni. Statky a majetkem ro'zumí se dle ustanovemi
§ 2 tohoto zákona veškeren movitý i nemovitý majetek, zahrnujíc v to
veškerá práva i pohledávky. Z toho plyne,že 'Pohle,dávka býv. c. k. eráru
proti žalované Hrmě tO'utO' žalobou uplatňovaná, přešla z c. k. eráru na
nástupní stát, v jehož území tato pohledávka jest, t. j. na repnblikn Česko
slovenskou. Dle tohoto stavu věCi jest posuzovati otázl<u sídla žabbce
. v tomto případě a nikoliv, jak činLsouc! prvé stolice, nehol býv. c. k. erár
ve Vídni, t. j. vrepublíce rakouské, sídlo M nemá. Poněvadž žalovaná
firma má závody a sídlo v Přcrov'ě, není pochyhy o tom, že jedná s,e zde
o pohledávku býv. c. k. eráru, jež pře'Šla na nástupní stát, k jejímuž vymáhání mor. sL finanční prokuratura v Brně jest přímo oprávněna. Avšak
i když mor. sL finanční prokuratura v Bmč vystupuje zde dc>suu jako
zástupce býv. c. k. erám, jest jediným representa'utem tohoto eráru v Ceskoslovenské republice a, ježto má své shtlo v tnzemsku, není podmínek
pro ,přerušení sporu Ve smyslu cis. n.ař. ze dne 21. dubna 1921 čís. 173
sb. z. a n. Okolnost, že dosud není r"zhodnuto, co s' povinnostmi býv.
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k. cráru má Se státi a který z násvejlnických státu ty které závazky

~Ýv. c. k. eráru bude plniti, nepadá na váhu, p·ončvadž, jak svrchu dolí-

ceno, mor. sl. finanční prokuratura v Brně, vymáhajíc právo býv. c. k.
eráru proti žalované firmě, k ža-lO'bě jest oprávněna a domáhá se placení
zažalované pohledávky výslovně k svým rukám. Ježto žalovaná lirma
má nepopřeně sídlo a závody v Přerově, platí dle § 905 obě. zák. a čl.; ,
325 obch. zák. Přerov za místo .plnění. Na tom ni'c ,r::'niti nemůže Oko-lllost .
že prý zažalovanou pohledávku platiti jest do Vídnč nebo! okolnost ka~
dlužno pohledávku platiti, pro. rozbo.dnutí o splníš ti ~a váhu nepadá.' Rovněž nerozhodným jest, zdali svého času, až reparační komise se svými
pracemi bude hotova, z peněz mo·r. sl. finanční prokuraturou v tomto
sporu vymáhanÝch a po pří,padě k jejím rukám zaplacených nějaká část
připadne nekterému jinému z nás,tupnických států než tomu, k' jehož zastupování mor. sl. finanční prokuratura v Brně jest o-právněna, neboť okolnost, komu ze zažalo·vané pohledávky ta která část připadne, nemá pro
žalovano.u firmu významu. DIe stavu věci múže sporná pohledávka jedině
v tuzemsku býti vymáhána a k vymáhání jejímn jest jedině mor. sl. finanční prokuratura v Brně opT'ávněna. Z vývodů těchto plyne, že obě
strany mají bydlišě v tuzemsku a že pro·to, i když zažalovaná pohledávka
vznikla před 26. únorem 1919 a mčna její je sporna, na ni ustanoveni ~. 2
nař. ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z . .a n. se nevztahují a že ~á
sledkem toho spor t~nto přerušen býti neměl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dle § 1 vl. nař. ze dne 21. d'ubna 1921, čfs. 173 sb. z. a n. jest přerušiti
za podmínek tam uvedených spory, jimiž vymáhají se peněžité závazky
na rakousko-uherské koruny mezí stranami uvedenými v odst. al-cl.
V tomto případě jest uvážiti, zdaJí nastal jeden z těchto případů. Pokud
jde o stranu žal'ovanou, je nesporno, že měla řádné bydl'iště (sídlo) 26.
ímora ]019 v území Československého státu. Sporua je tatQ náležitost
u žalující strany, c. k.eráru. Ža<loba podána byla v březnu 1921, kdy
nebylo ještě rozhodnuto o statcích a majetku bývalého c. k. eráru, čímž
je vys'Větleno, proč tento byl 'u'Ve·den jako věřite1' a žalobce. Dle zákona
ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. a n. nabyl Čsl. stát všech statků a
všeho majetku, které na úzcmí někdejšího mocnářství rakousko-uherského,
patřícím Čsl. republice, náležely bý"alému císařství rakouskému, t. j.
d],e § 5 poslední odstavec C. k. eráT'u, a rozumí s·e tím dle § 2 i pohledávky. Přešly tudíž na Čsl. stát veškeré knihovní i neknihovní pohledávky. přís!uševší C. k. eráru na území Čsl. republiky. Takovou pohledávkou je i zažalovaná pohledávka, neboť pro posouzení otázky, na kterém území neknihovní pohledávka příslušela c. 'k. .erám, rozhodna je
skutečno-st, kde pohledávka ta je s·platna a kde může býti vymáhána.
Místem tím je v tomto případě dle §§ 905 obč. zák., 325 obch. zák. a § 18
odstavec třetí eX. ř. sídlo žalované firmy ležící v čsl. renubJice, takž.e
zažalovaná ]J<Jhledávka' nále·ží Čs'!. státu, jenž jí nabyl dle § 7 uved. zák.
s .platností iiž od 28. října 1918. Tímto: sporem vymáhá se tu'díž pohledávka mezi státem Čsl. a stranou, jež roezho'dného dne měla sídlo na území
Čsl. republiky, a nejsou tu PDdmínky, za kterých lze přerušiti spor dle
uvedeného- vl. nařízení.

Čis. 1443.

Lhltta § 391, odstavec prvý, ex. ř. jest prodlužitelna, bylo-li prozatimuí
opatřeni pOVOleno pro dobu. po kterou nebude lze pnhledávku vymáhati
exekuci, a případ tento nenastal, ač uplynul konečný den lhůty, nrčený
dle

kalendáře.

{Rozh. ze dne 24. ledna 1922, R II 17(22.)
Usnesením ze dne 17. listopadu 1920 povoli'l pro c e sní s o u d PTOza!imní o'patření proQ dobu, až žalující správce ú'padkové podstaty na
základě vydaného rO.zsudku bude s to, exekucí k dobytí neb exekucí k zajištění národ prosaditi, nejdéle však do 1. proslnce 1921. Návrhn na prodloužení lhůty té až nejdéle do, 30. června 1923 týž s o II d usnesením
ze due 26. Jisto'padu 1921 vyhověl. Rek u r s n i s ou d zamítl žádost za
prodloužení IhUty. D ů va d y: V 11snesení, povolujícím prozatimní opatření dlužno ve smyslu § 391 o·dstavec prvý ex. ř. stanovitl čas, na který
proz~timuí opatření platL Tato Ibůta se svou právní povahou liší od oné;
kterou dle § 391 odstavec dTllhý ex. ř. musí vysloviti soudce v usnesem
tehdá, povolí-Ji prozatímní opatření dříve. než právO' tvrzené dospěje,
nebo dříve, než rozepře neboQ exekuce se zahájí. Tu soudce určuje p,ři
měřenou lhůtu, do které mu'sí býti vznesena žaloba nebo podán náVT'h na
povolení exekuce, sta·noví čas, do kterého- má býti proveden určitý úkc:n
(§. 123 C. f. s., § 78 ex. na která ve smyslu § 128 C., ř. Si. § 78 ex. L
může být, pro.dloližena, nemůže-Ii strana z důvodů neodvratnýc;h neb
alespoň velmi závažných provésti úkon ve lMtě před,epsané. Ma tedy
Ihírta, Ó. níž mluví '§ 391 odstavec druhý 'ex. ř. povahu prodlužitelné Ihů.ty
soudcovské na rozdíl od lhůty §391 odstavec prvý C. ř. s., která s·e ne"
·"...>vztahuje
disp·ositivní'činnost strany;vyzvamé k nějakému procesnímu
úkoun v určitém čase, nýbrž která přímo časově obmezu'le p' I a t n o s t
povoleného p~ozatimního o-patřenL Jestíi prozatimné opatřen, ústavem
zcela výminečným, jež ·ohroženou str.ann, nemající dosud exekučního
titulu, chrání jen pro:zatímně, zároveň však zasahuje vysokou měrou do
dísposičních ;práv .odpůrce strany ohrožené. Proto zákon obmezuje rozsah pr.ozatímnébo .opatření na míTll nejnntnější a nařizuje v § 391 odstavec
prvý ex. ř., aby trvání jeho časově bylo; obmezeno stanovením určité
lhůty, jejíž uplynUltím prozatimní opatření bezpodmínečně pozbývá' platností.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soQuou,

\1;

D ŮV ody:
.

Usnesením "e 17. listopadu 1920 povolil pro:cesní soud prozatímní
pro dobu, až žaluiíci správce úpadkové pndstaty na základě
vydaného rozsudku bude s to exekucí k dobytí neb exekucí k zajištění
nárok prosaditi, n:ejdéle však do I. prosince 1921. První případ ještě nenastal, a není vínou navrhovatelovou, že se tak nestalo do 1. prosince
1921 a že .o·dhadl mylně trvání sporu d,oboui mnohem kratší. Není pochyby,
že by procesn! soud byl povolil prozatimné opatření pro dobu určenou
pozdějším dnem konečným, neboQ! úmyslem jeho bylo zajistiti nárok po

.opatření
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celou dobu, po kterou nebude možno vésti exekuci. Z tohoto hlediska
není ,překážky, by povoleno nebylo prodloužení lhůty končící 1. prosince
1921, aniž se tím zasahuje do disposičních práv žalovaného, neboť uvedeného dne trva'! ještě stav, podmiňující prozatimné opatření. Jde tudíž
i v tomto, případě '0 lhůtu soudcovskoul ve smyslu § 123 c, s. ř. a § 78
ex, ř., kterou lze ,He § 128 c. ř. s. prodloužiti.

Umluvily-li strany, naiítnaiíce věc, že nájemce se zavazuje k úplné
náhradě jakékoliv škody, není vázáu nárok pronaiima!'elÍlv IbUtou § 1111
obě. zák., nýbrž promlčuje se teprve ve lhutě § 1489 obě. zák.

k tomu, že vedle nájemní smlouvy dojednaly 3trany z v I á š t n í Ú l111 uII o" ~ r á c ~ n í
ě c i,. v níž se žalovaná strana zavázala k ÚP 1 né náhrad~ s~ody J a k ek o II v. Tento závazek je širším než zákonnf závazek
z rucem <§ 1111 obč. zák.), jelikož § 1111 obó. zák nevztahuje se na
mčení za náhodu, kdežto závazek žalovanou stranou dle smlo~vy pře
vzatý zahrnuje v wbě 1 škodu z náhody. Na věci ničeho- nemění že ve
spor.u jde. o. uáhradu .š!'0dy zneužitím ~otoru, nebo,j jakmile se' strany
o nahrade,"skody zvlasl dohodly, Je zakl"dem povinnosti ručebni tatŮ'
smlouva (!~S 1294 a.1295 obč. zák.), a proto neplatí pro uplatnění náhrady
škody jed'noroční lhůta preklusivní dle § 1111 obč. zák" nýbrž promlčecí
lhůta § 1489 obč. zák. Byla tedy odvolacíl11 soudem věc v tomto směru
právně posbuzena spr.ávně.

(Rozh. ze dne 24. ledna 1922, Rv II 249/21.)

Čís. 1445.

Čís. 1444.

Žalobce přenechal v roce 1917 žalované v užívání motor, za denních
6 K, při čemž bylo výslovně umluveno, že žalovaná vrátí motor ve stavu,
v jakém jí byl odevzdám, a že ručí za jakoukoliv škodu, jež snad na
motoru vznikne. I(oncem června vrátila žalovaná motor, při čemž bylo
zjištěno, že pro přílišné po,wžívání se motor stal va>d;ným. Zalobě o náhradu škody, zadané v květnu 1920, bylo obě I I a niž š í m i s o, u dy.
vyhověno, odvolací soud uvedl v duvodech: Tvrzení odvolatelky, že v tomto případě jedná se o nájemní smlouvu ohledně elektrického motoru, tedy věci movíté, bylo již rozhodnutím tohoto soudu jako:
soudu rekursního· Ze dne 14. ledna 1921 vyvráceuo a soud odvolací
'poukazuje proto na důvody tohoto rozhodu",tí, které rovněž přijímá za
své, a v nichž bylo dolíčeno, že tlr šlo, o pujčku. Dle stavu věci zavázala
se v tomto případě žalovaná smlouvou, že žalo,bcůl11 nahradí veškerll
škodu, používáním motoru nastalou. Nemůže býti sporu o tom, že tím
žalovaná ncjenom na se převzala závazky, ji jako Vyp,ujčovatelkll' (najímatelku) motoru podle předpiSU občanského zákona stihající, nýbrž že
>wčinila se žalobci zvláštní smlouvu o náhradě škody pIú ten případ, kdyby
motor žalobců po dobu používání u žalované vůbec k nějaké škodě pmeL
V důsle'dcích toho právem uznal soud prvé stolice, že nárok žalobou na
náhradu škody v tomto případě opírá se jedině o tuto smlouvu (} náhradě
škody a že tudíž j'enom tato smlouva tvoří právmí důvod žaloby.
N e j v y Š š í s o u,d nevyho,věl dovolání.
Dllvody:
Dovolání, uplatňující- nesprávné právní ,posouzení věci, odůvodněno
není, třeba že nelze souhlasiti s názorem odvolacího souelu" že tu šlo
o smlouvu o půjčku. Dle vzájemné d'ohody přenechala žalující strana
strane žalované užívání motoru na neurčitou dobu za, pevně stano:vený
,peníz, Třeba že žalobci mluví o pújčení motoru, jde tu o smlouvu nájemní,
jejíž všechny náležitosti dle ~ 10900hč. zák. jsou dány zmíuěným uúednáním, a byla by pak zajisté také oprávněna námitka žalované strany
proti žalobnímu nároku, že je žalující strana sním prckludována následkem uplynutí jednoroční lhůty dle § 1111 obč. zák., kdyby se nárok žalobní
opíral právě jen o nájemní smlouvu, Leč o,dvol.ací so.udprávem poukázal

v

y

Přerušení valutových sporů (vládní nařízení ze dne 21. dubna 1921,
173 sb. z. a u.).
nešením otázky, zda přísluší žalobci zadržovací právo a nárok na
pmdej předmětií, nepředbíhá se rozhodnntí o měně a nclUl spor v tomto
směru přerušiti, třebas měna byla sporna,
čís.

(Rozh, ze dne 24, ledna 1922, R\ 11 266/21,1

Rozs'~dkemp r o c e sní h o s o u >Clu .p r v 6 s t o li Ce byla žalo,vaná
odsouzena zaplatiti žalobci 51.000 Kč s 6 Proc. úroky od 16. února 1919
a. uznati zadržovací právo žalobcovo na 10 dřevěných domcích nacház~jících s,: v ža~obcově držení, pro pohledávku 51,000 Kč se 6 Pro~. úroky;
dale byl zalobcl dovolen pr'odej 10 dřevěných domků patřících žalované
a.?acházejíeích se v žálo-bcovědržení,,, bylo, mu povoleno, aby se z výtezku pro shora uvedenou pohledávku uspokojil. Zalovaný se -odvolal na~ež o '9' v.? 1 a e í s o u d usnesením Ze dne 20. května 1921 Přerušil dle
" .z nar. ClS" sb. 173(1921 odvolací řízení, pokU:d Q,dvolání směřovalo proti
vyroku. prveh? ''Dudu o zaplacení 51.000 Kč a povoleni, by se žal'obce
HSPO~0111, dle cl. 315 bbeh. zák. z výtěžku ,prodeje 10 dřevěných domků
n~chazeJ,cích ,se. v ža~ohco,::,ě dl'ž~ní. O odvolání, pokud směřovalo PTOti
,;,y,roku ;' uznam zadr'z,ova.Cl.ho pmva žalo'bcova k 10 dřevěným domkůl11
z~lo':,a~e strany, .nachaZejrcll11 se v jeho držení a proti povolení prodeje
drevenych do;nku, rozbodl o d vol a c í s o u d ve věci samé, pOivrdiv
rozsudek prveho soudu.
.
Ne j vy Š š í s '0 U d nevyhověLdov()lání mimo jiné z těchto,
důvodů:

.l?ov?lání,;lplatň~jící dovolací důvoďy čís. 1 a 4 § 503 c. ř. s, není
v za~nem Smertl oduvodně,lO. ZmatečuO'st ve smyslUi § 477 čís. 6 c. f, s.
spatnlJe dovolat:,lka v tom, že vzhledem k vládnímu nařízení ze dne
21. d"3na 1921, c;s, 173.sb. z. a n., bYlo, prý mzlwdnuto o věci, nepatříCí
tah? casu. na porad iprava, a to o žalobním nároku na uznání zadržovaclho pr;,,:;" -" na ,poyolení.pro~eje dřevěnf'ch domků. Než neprávem,
nebOl zmmel~ym vladmm nanzemm bYly jen přerušeny r'Dzepře o splnění
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peněžitých závazků ve starých kDrunách, aniž těmtD náležitostem, uplatňovanÝm ve sporech, již zahájených, byl odňat ráz soukromoprávní a pří
slušnost k pra'vomoci soudní, nehledě k tomu, že Ddvolaci soud se nezabýval otázkou sporné měny. TatD výtka dovolatelky ,přichází tedy

v úvahU! pouze s hlediska dovolacího duv'0du čís. 4 § 503 c. ř. s. V tomto
kuse sdílí dovolací soud názor druhé stolice a poukazuje dovolatelku
na správné důvDdy napadeného rozsudku s dodatkem, že odvolací soud
nikterak neporušil zmíněného vládního nařízení, naDpak dostál jeho před
pisům, vyloučiv, jak v~Tše uvedeno, z odvolacího řízení spornou valutovou otázku. Dle § 2 tohoto nařízení majís'e přerušiti soUidní řízení pouze
pokud jest sporna měna, ve které nutno platiti. "Řešení otázky, zda pří
sluší žalobci zadržovaCÍ právO' a nárok na prodej spmných domků čili
nic, nepředbíhá rozhodnuti o sporné měně. Při posuzování těchto nároků
jsou výlučně směrodatna ustano'vení čl. 313 a násl. obch. zák. a proto,
nep~c1á ua váhu, zda je žalobní uárok na zaplacení 51.000 Kč hlavní částí
žaloby a žádoH '0 zadržovací právo a " povolení prodeje vedlejší její
součásti čili nic. Cl. 313 obch. zák. ,předpokládá splatnou pohledávku,
které ani dov'0latelka žalobci neupírá, a proto' zaclržcwaGÍmu žalobcnv'l"
pr'ávu není na újmu, že měna pohledávky je spoma. I se stan·oviska dovolatelky, jež uznává, že žalobcova pohledávka je splatna a činí 51.000 rakouských korun, musilo by žalobci býti přiznáno zadržovací právo, to
tím více, jelikož v nároku na zaplacení v čsl. měně jest obsažen j nárok
na zaplacení menší částky, odpovídající rakouské měně. Tím, že žalobce
se zdráhá přijmouti nabízené mu rakouské kOJuny, ,dovolatelka nemůže
se omlouvati, nebof zdráhání se žal'0bce je předpokladem pro uložení
SP'0rué částky u sO'u:du ve smyslu § 1425 ohč. zák. a nikoliv důvodem p'ro
pomÍ7mtÍ tohot'0 uložení, jak nesprávně se domnívá dovolatelka.
Čís.

1446.

Slovo »nebo" v § 908 obč. zák. neznamená, že jeden ze zmíněu:tých
tam účelů vylučuie drubý.
Zadržovaci právo dle § 471 obč. zák. nový doslov iest přípustllO jen
pro škodu věci způsobeuou nebo náklad na věc nčiněný nebo pro výlobY
k oosažení věci, nikoliv však, není-Ii tu bezprostředního vztahu pohledávky k věci zadržené.
(J~ozh.

ze dne 24. ledna 1922, Rv JI 312/21.)

Žalobce koupil od žalovaného. dříví ao poukázal mu na kupní cenu
jako splátkru' 1000 K. Ježto ze smlouvy později sešlo, domáhal se žalobce
vrácení vyplaceného peníze. Pro c es n í s o udp r v é s tol i c e žalo;bu zamítl maje za to, že tu šlo o závdavek, jejž si žalovaný m'0hl podrželi, ježto ze smlouvy sešl'0 z vinyžalobeovy. O d vol a e í s o tr d
žalobě vyhověl.

Ne j v y Š š i s o II d

nevyhověl

dovolání. .

DŮVOdy:

Rozhod'nutí sporu zavl Sl především n'" tom, zda peníz 1000 K jest
závdavkem po rozumu § 908 obč. zák., čili nikoli. Dle § 908 obč. ZITk.

pokládá se to, co při uzavření smlouvy bylo předem dáno, jen za znamení učiněné smlouvy nebo za jistotu, že smlouva btide splněna a nazývá se závdavkem, n e byl 0-1 i nic j in é h o z v I á š t II jed n á no.
V tomto případě s t a I a se však mezi stranami jiná zvláštní úmluva.
Pod],e zjištění prvého soudu, jež nedoznalo změny v řízení odvolacím,
koupil žalobce, jenž jest obchodníkem dřívím ve velkém, při provozování
cvé obchodní živnosti od' žalovaného dle uzávěrky ze dne 20. června 1918
z jeho lesa 120 m' smrkového a jedlo'vého dříví a poukázal žalovanému
na kupní cen u jako splát.ku 1000 K, jenž měl b~cti Pq
skončeném celkovém súčtování sražen z kupní ceny
p o s led n íd o ď á v k y d ř í v í. Toto ujednání vyl,učuje, jak správnč
dov'0dil odvolací soud, p,ovahu závdavku. účel závdavku je 'dvojí: v prvé
řadě jest závdavek znamením, že smlouva skutečně byla uzavřena. Jakmile totiž závdavek byl dán, platí domněnka, že bylo překročeno období
jednání, p'řipravuj,ídch smlouvu, a že závazné ·sj'e~dnocení vůle došlo
k místu. S tímto· hlavním účelem spojuje zákon ještě účel další, jenž spočívá v tom, že ,d,áním závdavku má býti p'0skytnuta jistota, že smlouva
bude splněna. Slovo »nebo« v § 908 obč. zák. nelze tu,díž pojímati tak,
jako by jeden ze zmíněných účelu vylučoval účel druhý (viz Dr. Joh.anny:
"das. Angeld« v Gerichtshal1e z roku 1864 čís. 25 a 26 a Hasenohrl "Osterreichisches ObHgationsrecht«, str. 540). Ve shma zmíněném závěrečném
listu není však zmínky o nějakém závdavku, jenž by byl žalobcem žalovanému dán na znamení uzavření smlouvy a za jisto:tu za její spl,něnÍ.
Teprve čtyři dny po uzavření smlouvy vyrozuměl žalobce žalovaného
dopisem ze dne 24. června 191&, že mu posílá j"ko' "s 'll lát k u n a k o upe n Ý mate.fi á 1 1000 K«. To také prvý soud isowcl odvolací výslovně
zjišfují s tím da'lším do,d'atkem, že tato splátka na kupní cenu měla býti
po skončeném celkovém súčtováni sražena z kupní ceny pas lední dodávky. Tím zaplacena byla žalobcem předem j,ešl" před splněuím se
strany žalovaného č ,á s t k u p n í cen y, jež pozděii měla býli vyúčto"Vána. Zákonné předpisy " z5.vdavku ť'§ 908 ·obč. zák.) nepřicházejí tedY
v tomto. případě vůbec v úvahu. Žalovaný ovšem tvrdn,že mu proti
žáolobcí přísluší nárok na náhradu škody, převyšující zažalovaných
1000 K'č, a to proto, že prý žalobce otálel s odebráním ·dříví, a žalovaný,
poskytnuv mu doda\nou lhůtu k plněni, po upIynu~i této lhůty prodal
dříví, .při čemž ztratil př.es 1000 Kč. Než žalovaný nenamítal vzájemné
pohledávky, takto tvrzené, compensando proti žalobnímu nároku, ano, jak paotr'no z vývodů dovolacího spisu - an~ nechtěl tak učiniti, a nelze
proto vůbec zkoumati, zda zažalo,vaná pohledávka snad zanik.la kompensad dle § 1438 obč. zák. Netřeba se tedy zabývati C>tázkou,odvolacím
soud'em záporně zodpověděnou,' zda' trvá tvrzený nárok žalovaného, na
náhradu škody.
Zbývá proto jen otázka, zda žalovaný byl snad oprávněn, zadržeti
1000 I< pro případný nár'ok na náhr'adu škody. Ani k této otázce však
nelze přisvědčiti. Zadržovací právo podle obchO'dního zákona (§ 313 okh.
zák.) nepřichází tu v úvahu, ,poněvadž nejde o obo'ustrannýobcho,d, a
zaid'ržovaCÍ rrávo podle občanského zákona proto ne, poněvadž jest podle
§ 471 o;bč. zák. v novém doslovu připus,tno jen PTO škodu věcí způsobenou
nebo náklad na věc, nebo pro výlohy k dosažení věci, kteréžto po'slední
dva případy vyjádřeny jsou v zákoně výr.azem "náklad pro věc", oba
C!.,i!nl rozhodltutl. IV.
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případy slučujícím {viz materialie ke llI. dílčí novele, stf', 201 a 202).
Z tohoto výpočtu plyne, ie 'Občanské právo má na mysli bezprostřední
vztah pohledávky k věci zadržované, čemuž v tomto případě tak není.
Nemá-li žalovaný vůbec práva, za,d'ržeti 100,0 Kč, netřeba ani s toho právní!:o hlediska se obírati tvrzeným nárokem na náhradu ško-dy. Žalovaný
neprokázal tedy v tomto sporu, že po zrušení kupní smlouvy má právní
nárok na 10,0,0 Kč, který mu byl odevzdán jako splátka na k1ulpní cenu,
a že jest oprávněn odpírati jeho vydání.

Čís, 1447.

Ustanovení § 1174 obč. zák. nevztahuje"" na vrácení toho. co poskytnnto na splněni smlonvy od původu neplatné.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1922, Rv II 344(21.)
Žalující, majitel továrny na likéry, uzavřel v le-dnu 1921 se žalovaným
smlouvu, jíž se mu tento zavázal dndati 1000 litrů lihu pn 60 K, vymíniv
si zálohu' 20.0,00 K. Žalobce mu zálohu vyplatil a ježto žalovaný lihu
",edo.dal, domáhal se žalobce vrácení zálohy žalobou, již pro c e s n I
s ollld p r v é ·s-t o I i c e zamítl. D ů vod y: V tomto' připadě jde o obchod
libem. Ve smyslu na'řízení ze dne 7. května 192,0, čís. 355 sb. z. a n., jest
líh jako státně obhospodařovaná věc z obchodu vyloučen a může s ním
jen lihová prodejna nakládati. Maximální cena za 1 litr lihu dle nařízení
Ze dne 16. listopadu 192,0, čís. 620 sb. z. a n., čimí 39 K 20 b. Tatn cena
zvyšuje se o Ilá:klady za dopravu. Soud nabyl vzhledem k výsledkům provedených důkazů přes-vědčení, že skutečně mezi žalobcem a žalovaným
kupní smlouva byla uzavřena. Kupní smlouva jest však neplatná dle
§ 879 obč. zák., poněvadž jest proti nařízením ze dne 7. kv-čtna 1920,
čis. 355 a ze dne 16. listopadu' 1920, čís. 621) sb. z. a n. Z neplatné smlo-uvy
nevzcházejí PT'O sm],Ulvníky ani práva ani závazky. Přece však nemůže
býti záloha 2,0.0,0,0 K' žádána zpět podle § 1174 obč. zák., ježto- žalobce
jal<o továrník na likéry věděti musel, ž'e so,ukromý obchod s lihem jest
zapovězen, že Mh jen v nedovoleném obchodě (řetězový Obchod) obdržeti
možno a ,přes- to nedovolenou sm],ouvu, v jejímž uzavření spočívá trestný
čin, uzavřel a zálohu dal. Jedná se o plnění k nedovolenému účelu, v kterémžto případě právo k vráce,ní nemůže býti up-Iatňováno, ježto žalobce
jednal věda, že čin jest nedovolený. Od vol a c í s o u d žalobě vyhnvěl.
D ů vod y: Pokud o·dvolatel uvádí, že prvý soudce právní povahu obchodu, o který se tu jedná, nesprávně posoudil a v tomto smeru důkazy
nesprávně ocenil, není odvolání odůvodněno. Odvolací soud se připOjuje
úplně k názoru prvého soudce, že tu jde o kupní smlouvu mezi stranami,
a stačí v tomto směru poU'kázati na důvody napadeného- rozsudku, které
neb;vly odvolánim vyvráceny. I v tomto, směru odpovídá právní názo!'
prvého soudce zákonu, že tu jde o obchod dle § 879 obč. zák. 'neplatný.
§Cem 19, bod 8 nař. ze dne 7. května 192,0, čís. 355 sb. z. a n., dle něhož
hospodařeni veškerým v re·PllJbHce vyrobeným, případně z celní ciziny
do"ezeným lihem, padá do oboru lihové komise, obchodování lihem není
sice úplně zakázáno, nejvyšší cena, nařízením ze dne 16. Iistopadn 1920,
čís. 62,0 sb. z. a 11., pro Iih ustanovená, v tomto případě jest však oči-

vidnč takov1r m zpús'obem překročena, že první soudce vším právem
mluví O neplatné smlouvě, z které pro smlouvající stmny nevznikají ani
práva ani závazky. Přes to ]lrvni soud žalobul žádost zamítl a ske
s poukazem na § 1174 obč. zák. a v tomto ohledu je tu nesprávné právní
posouzení věci. Vším právem uplatňuje odvolatel, že v tomto případě
nelze použíti § 1174 e>bč. zák. Nebo! § 1174 obč. zák. ustano,vuje výslovně,
že strana nemůže požadovati zpět, co vědomě dala k způsobení nemožného nebo nedovnlen-ého činu. I ze slovného výkladU! 1 zařazení § 1174
obč. zák. do ustanovení o námezdních smlouvách vychází, že toto ustanovení se nevztahuiena veškeré neplatné smlouvy, ný,brž jen na ony,
v kterých je·den smluvník, který slib nedovo,lenéhn činu přijímá, za
způso-bení toboto činu Slibující straně dává odměnu. V tomto případě nejedná se o nedovolený čin, k jehož přivo dění byla dána odměna, jedná
se tn 00 kupní smloUivu, ku.p-ní cena nemá povahu odměny a platí všeobecná právní zásada, že ka,ždá strana. jest povi'nna vrátitů to. co. na
základě neplatné smlouvy o·bdrŽťla.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nesprávné právnf posouzení věci shled·ává žalov.an~r v tom, že odvolací sond vyloučil, prý neprávem, použití lrstanove'ní § 1174 obč. zák.
Než výkj"d, jaký dovolatel tomuto ustanovení přikládá, sdíleti nelze,
naová'k dlužno připojiti se k názoru odvolacího soudu, k němuž se dodává: Ustanovení toto má na mysli jednak případ, kde jeden ooUlhému
dává vědomě odměnu :w provedení ned,ovolené110 činu, nevztahuje se,
však na případy, kde smlouvaiící strany uiednaly smlnuvu zákonilm se
příčící, jež tedy již ·od svého počátku byla neplatnou a ni'ciJtnou. O takovou smlouvu tu jde, nebo! kupní smlouva mezi stranami ujednaná týkalase lihU', jehož pobírati bylo mož-no se zřetelem na nařízení vlády
ze dne 7. května 192,0, čís. 355 sb. z. a n., jen lihovou ústředilcu a za cenu
mnohem nižší, než hyla cena ujednaná. Jde tedy o smlouvu dle § 879
obč. zák. n'edovol"enou; ttld~ž neplatnou, z níž nevznik.aji. ani práva ani
závazky. Tu pak, nebylo--li splněno, není příčiny, aby si žaloV3ný zadržel
'plátku 20.0,00 Kč a tak se ze žalobcova majetku obohatil. Jest tudíž
vrácení částky této nstanovením § 1435 obč. zák. O!podstatněno, neboť z neplatné stiIl'ol1vy nemá míti žádná strana ,anL užitku ani škody. Při tom nesejde na tom, zda 7:alovaný od svého- dřbějšího sml'llvníka jím zaplace.non částku zpět obdrží čili niC. V ostatním se Doukazllje na sp:rávné
dúvod'" rozsudku.
Čís. 1448.

Nárok jednOho na jiné odvětvi státnl správy lesl nátokem
právním a zůstává jím'l když postoupen byl osobě soukromé.

veřejno

(Rozh. ze dne 24. ledna 1922, Rv II 358121.1
Žalující firma zaslala dráhou okresnímu hejtmanství v ,L zboží, jehož

část se cestou ztratila. Proti žalobě namítl žalovaný erár· mimo Jiné ne6'-
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přípustnost pořadu práva. Pro c es n
vyhovět a vyvrátil zmíněnou námitku

í s o udp r v é s t o líc e žabbě
v d ů v o. d ech: Nárok, o který
jde, je nárokem sQlu'kromo.právnÍm. Jde zde o nárok z dopravní sm!ouvymezi ž.alobcem a dráhou. Dle § 99 žel. dopr. řádu přešel ovšem nárok
ten na okresní hejtmanství v J., tedy na erár, tín' "šak nárok soukromoprávní povahy nepozbyl. Nikde není mtanovei1o, že by jedna státní pokladna musela své nároky oproti jiné státní pokladně vyříditi jen vyúčtováním a že by nárokem, jí vzniklým, nemohla dispůnovati jinak. Ze
zásady § 1441 obč. zák. naopak plyne, že nárok takový trvá samostatně,
že nezaniká a že je tudíž přípustným postup takového nároku soukromého, čímž odpadne nemožno>st up'latňování nátoku oproti eráru. O dvol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
Ne j v y Š š í s () u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i řízení jim
předcházející jaků zmatečné a ůdmítl žalobu.
D

ů

státem a soukromníkem, měly povahu práva soukromého, neboť při nich
jde jenů jediný právní subjekt, a to jest erár. Jelikož ani provedeným
postupem, jak shora dolkeno, na věci ničeho změniti se nemohlo a substrátem s]Joru zustala povaha poměru veřejnoprávního, bylo nepřLpustno,
žalobou na soudě domáhati se splnění pohledávky povahy veřejnoprávní.
Žalo·ba měla býti odmítnuta pro nepřípustnost pořadu práva již prvou
stolicí. Poněvadž se tak nestalo, naopak o žalobě jednáno a jí o,běrna
nižšími st{)]icemi vyhověno bylo, bylo nutno usnésti se tak, jak se stalo.
Čís. 1449.

Nemá.,li ani ten ani onen z manželů v tuzemsku obecného sudistě,
nelze u tuzemského soudu domáhatí se přeměny dohrovolnébo rozv odu
v rozluku manždství, byť manželé byli čs. státnimi občany a dobrovolný
rozvod manželství od stolu a lože byl poVOlen soudem tuzemským.

v o' d y:

Pokud žalůvaná strana uapadá smvnalá rozhodnutí obou předchozích
stolic o námitce nepřípnstnosti pořadu ,práva, jest dovolání v pravdě
důvolacím tekursem proti srovnalým usnesením obou předchozích stolic,
a jako takůvý nepříprll'stným (§ 528 c. ř. s.). JežtO' však dovolání obrací
se i praU rozhodnutí ve věci samé a v tom směru jest přípustným opravným prostředkem, vzešla z této příčiny dovolacímu soudu povinnost, by
sám od sebe zabýv.al se otázk{)u přípustno'sti pořadu práva. Prozkoumav
takto právní záležitost, dospěl dovolací soud k výsledku, že tato sporná
záležitost na pořad práva se nehodí. Při tom uváženO' toto: Pcstupem
nezmění se ničeho na puvodním právním stavu. Postup jest právním
jednáním, kde pouze přístupem tře t í osoby, totiž novéhG věřitele,
právní poměr mezi věřitelem a dlužníkem se mění ~§§ 1375, 1392 a násl.
ůbč. zák.). Nebylo-li tedy zde před tím soukromoprávního nároku jedné
osoby prati ,d:ruhé, nemůže ani půstup'em býti utvořen soukromoprávní
pomer mezi osobou Hetí a domnělým původním věřitelem. V případě,
o nějž se zde jedná, rozhodným jest poměr mezi pří.jemcem zaslaného
zboží " železmičním erárem, toUž mezi okresním hejtmanstvím v J.,
tedy státním úřadem a státní dráhou, nebo! zboží přijmuvší adresát (pří
jemce) jest ,podle § 76 (1), (2) žel. dopr. ř. jedině oprávněn, nároky z dopravní smlouvy proti dráze uplatňovati. Příjemcem jest zde jedině hejtmanství (podle znění nákladn,ího listur odesílatelem, na čemž však nezáleží).
Nelze rozlišovati mezi dvěma odvětvími eráru. Obě odvětví jsou správními úřady téhož právního subjektu', totiž jediného eráru. Odvětví ta nejsou právnickými osobami a nemohou tedy vzniknouti soukromoprávní
nároky jednoho odvětví proti druhému. Náhradní nároky jednoho státního ústavu proti druhému (okresního hejtmanství proti železnici), nemohůu míH již proto půvahu soukromoprávni, po,něvadž poměr dlužníka
k věřiteli pojmově předpokládá, že tu jde o dva samostatné právní podměty '(§, 859 oM. zák.). Rozpory mezi dvěma odvětvími eráru právoplatně urovnávají a o nich jedině rozhodtlljí úřady administrativní. Rozpory takové mají vždy po'vahu veřejncmrávní. Poměrům takovým nemůže veřejnoprávní jejich povaha odňata býtř ani tenkráte, kdyby poměry ty byly takového rázu, že by pro případ, že by, byly nastaly mezi

(Rozh. ze dne 24. ledna 1922, Nd' JI 12í22.)
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl návrhu Viléma E-a, bývalého knihkupce v Brně, nyní v Brazílii, na delegaci, správně na určení místně
příslušného soudu d,le § 28 j. u. ku jednání a rozhodnutí o jeho žádosti
podané proti Marii E-ové, bytem ve Vídni, o povolení rozluky manželství,
jehož důbrovolný rozvod od stolu a lože byl povolen usnesením krajského soudn ve Znojmě ze dne 9. března 1920.
Dúvody:
Určení místně příslušného .SO'u,du jlroobčanskou právní věc dle § 28
předpokládá, ž'e, je pro
statněna. Této náležitosti se

ni tuzemská soudní pravo;moc věcně opodnedf}stáváprávní záležit~6::, (] niž tuto jde,
jelikož d'obrov:olný rozvod manželství od stolu a lože byl sice povolen
tuzem·sk'ym soudem, ale v čase po-dání žádosti za pfeměnu ro·zvodu y rozluku manželstvÍ' nemel a nemá ani ten ani onen z manželů svého o:;ecného sudiště v tuzemsku. Tato možnost zákonldárci neušla, jak plrce
z historie vzniku ustanovení § 20 záko'na ze .ctne 22. května 1919, čis. 32(;
sb. z. a n., nebo! ve zprávě právního výborrw <ti,k 20R stránka 16) se výslovně praví: "Odstavec třetí §. 20 odpovídá zásadám ,§ 100 j. n.;evelltnalita, že by ani žadatel neměl v tuzemsku svého soudu obecného, byla
vědomě v:vpu'štěna.« Tato zásada byla při nové úpravě § IDO j. n. zákonem ze dlle 1. dubna 1921, čís. 161 sb . z. a U., člá~ek II. čís. 7, zachována, jeiikož předpis druhého o:osta"ce tohoto záko~ného předpisu platí
o žádostech ua rozluku ,dle zákona Ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z.
. a n., jen tehdy, zdržuje-Ii Se žadatel tnvaJe v Československé republice.
Z toho vypJ$rvá, že ,aiT; příslušníci státu česknsIovensri::ého nemoh(}u ž<Í.datí za přeměnu rozvod,Ul v rozluku manželství, když si~e dobrovoLný
rozvod jich manželství byl povolen tuzemsk.í'm soudem, ale ar.i ten atii
oncn z nich v čase žádosti nemá v tuzemsku ůbecného sudište. Poněvadž
tedy žádost VHéma E-a obsahu shora uved:eného není vůbec přípustna.
není zde p~vé podmínky pro určení mí,tně příslušného soudn die § 28
j. n. a bylo ji proto zamítnouti.
j. n.
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Čís. 1450.

Obrat )}I(assa gegen Vorfaktura{< znamená, že cenu trhovou jest zaplatiti proti předložení předběžné faktury, v niž není uvedena ard konečná váha ani konečná cena, nýbrž pouze vába a cena přibližná. fakturu
takovou jest zaslati a kupní cenu zaplatiti před dodáním zboží.
(Rozh. ze dne 25. ledna 1922, Rv I 688/21.)
Žaluiící firma nabídla žalované firmě francouzský extrakt modré
barvy na dřevo ca 150 kg po 66 Kč za 1 kg Kassa gegen Vorraktura.
Žalovaná nabídku přijala a žádala pokud možno brzké dodání. K naléhání
žalované zaslala jí žalo·bkyne předběžný účet s -dodatkem, "sofol'tige NettG
I(assa bei Emplang diesel' Rechnung« a sdělila jí, že jest ji zboží u speditem k disposici. Ježto žalovaná neza,platHa, -domáhala se žalobkyně
kupní ceny žalobo'u', jíž pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyho věl,
ježto žalobkyně jest ochotna k plnění, pročež jest na' žalované (čl. 354
obch. zák.), by zaplatila kupní cenu, jak bylo umluveno. O d vol a c í
s o li' d rnzsudck potvrdil. D ů v o -d y: V jakém předpisu má býti tvrzení.
"že Kassa gegen Vo·rfaktura" znamená placení během 30 dnů, odůvod~
něno, žalovaná opomenula uvésti. Z lístku žalobkyně ze due 5. května 1920
jest patrno, že zboží, jež žalovaná koupila, tehdy ještě bylo na vodní cestě
do Po'd:mokcl a ,prot(} nemůže býti slovům »prompt ab Bodenbach" jiný
smysl přiložen, než ten, že má žalobkyně zboží žalované bez o:dkladu,
jakmile dojde do Podmokel, dodati. Volbu ve smyslu čl. 355 obch. zák.
může kupitel jen tenkráte vykonati, je-li prqdávající v prodlení s dodáním.
O prodlení žalobkyně v dodání by však mohlo, býti jen tenkráte řeči',
lod:yby žalovaná byla trhovou cenu při obdržení fa'ktury zapravila a kdyby
jí pak žalobkyně byla v Podmoklech již se nacházející zboží nedodala.
Na'bídnuty byly žalova'né v lístku ze dne 28. dubna 1920 bedny ve váze
asi 150 kgaprot(} nemůže žalovaná zaslaný jí účet proto pozastaviti,
poněvadž je vystaven na bednu ve váze asi 150 kg. Žalovaná nekoupila
určitou bednu (species) a proto' mohla ,přesná váha teprvé pak nvedena
býti, až by se byla žalované určitá bedna přidělila, což se však dle ujedL
nání mělo státi teprv po zaplacení trhové ceny. Mimo to neObsahuje dopis
ze dne 29. června 1920 vůbec sdělení určité volby, v lístku ze dne 5. čer
vence 1920 nebyla žalDbkyni dána dodatečná lhúta a proto nebyla žalovaná oprávněna k tomu, aby lístkem ze dne 6. července 1920 a psaním
ze dne 7. července 1920 stornovala smlouvu.
N e j v y Š š í s'" 'Ul d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž tu jde,
v d ů v o de ch:

Smlouva o dodácní extraktu modré barvy nebYla obchodem fixním,
nebyla nějaká určitá lhůta k dodání jeho umluvena. Že obchod byl
fÍlwím, nelze vyvozovati ze slov »prompt ab Bod'enbach", nebo! z listku
ze dne 5. května 1920 seznala žalovaná, že zboží je právě dopravováno
po vodě do Podmokel a že tudíž bezodkladně hoO dodati nelze. Nebyl-Ji
však obchod obchodem fixním, měb žalov.aná strana, chtěla-li použíti
oprávněni podle článh 0:<' obell. zák. od smlouvy odstoupiti, dáti žalující
neboť

straně přimeřeno·u lhůtu

k dodatečnému plnění (čl. 356 obch. zák.). Lhůta
dvoudenní, daná dopisem zC dne 5. července 1920, nebyla však lhůtou
přiměřenou:, po,něvadž byla příliš krátkou, nehledě k tomu, že žalovaná
nevyčkala ani uplynutí této krátké lhůty a již 6. července 1920 -obchod
stornovala. Pro neposkytnutí přiměřené dodatečné lhůty nestalo' se tedy
toto odsto-upení od smto.u'Vy po právu, následkem čehož jest strana žalovaná smlouvou dále vázána a ,proto na tom nezáleží, zda žalobkyně koncem června ne ho začátkem července extrakt měla již ve skladišti spediterově k dodání připravený, čili nic. Záleží po:uze na tom, zda žalObkyně,
když o zaplacení trhové ceny žalUje, v č a s e p 00 dán í ž a I -o b y, pokud
se týče ,dle § 406 c. ř. s. v čase vydání rozsudku prvým soudem, byla
k plnění hotova a připravena. Tato oko,lnosl však strano.u žalovanou
vůbec popírána není a tudíž, poněvadž Jej{ popírání je obmezeno časově
PO'Ulze na dobu před a po prvním červenci 1920, musí považována býti
dl'c Š 267 c. ř. s. pro dobu poz.dějŠí z.a mlčky dGznanou. Dle nabídky ze
dne 28. dubna 1920 měla žalovaná trtmvoli' cenu zaplatiti proti předložení
předběžné faktury. Slo:vem ,Vorfaktura" dlu·žno, rozuměti fakturu před
běžnou, v niž uvedená-váha neb cena není konečná, nýbrž přibližná, čímž
se právě tato předběžná faktura Eší od faktury konečné, v niž váha i cena
jsou pře·snč vypočítány. Není tedy odpom se spiSY, 'uvádí-li' odvo!ací soud,
že přesná váha zboží mohla teprve pak uv"dena býti, až by se byla žalované určitá Jedna přidělila, což se 'Však dle ujednání mělo státi teprve
po zaplacení ceny trhové; vYlplýváf to logicky z úvahy, že, má-li se
kupní cena pht!ti proti faJktuře předběžné, že tato faktura 111U5'í býti zaslána a tudíž i trhová cena musí býti placena před dodáním zboží. Před
běžná faktura by.la sice žalnvané zaslána, Dna však nicméně trhové ceny
do dnes. nezaplatila. Též'Nejvyšší soud sdílí náhled sondu o,d'volacího', že
důvody rozsudku prvého SO'udu, zejména pokud se tkne otázky, byla·li
kupní smlou'Va uzavřena na zák,ladě oferty žal,obkyne ze cine 28. dubna
1920 či snad teprve na základě jejínabíd'ky ze dne 5. května 1920, js'O'tl
správny a nebyly vývody odvolaciho spisu vyvráceny. Dmh a množství
zboží a jeho eenabyly uvedeny ,p-ouze v nabídce ze dne 28. dubna 1920
. II proto slo'va »wie offeriert" v akceptaCi. ze drie 10. května 1920, mohou
se vztahovati pouze na nabídku ze dne 28. dubll,a 11/20 a přijetím této
nabídky stala se smlouva hotovou a podvo.Jila se tím žalovaná i po.dmínce
žalUjíCí strany, že cena trh·ová musí bý,ti zaplacena proti předložen;' před
běžné faktury.
Čís. 1451.

Bylo-li umluveno. Žil zbOží bude prodatel"", dopraveno z ciziny zá_
konnou c.estou na základě vývozníhO t>ovolen~ není kupitel povinen je
přijati. bylo-Ii dopraveno cestmJ, podloudn011.
(Rozh 'ze dne 25. ledna 1922. Rv J 752/21.)
Ža.lujicí tuzemská firma objednala od žalované cizozemské firmy zboží
při čemž bylo VýSlovně ujednáno, že smlouva jest závazna jen, bude.-Ji
zboží do·pra:veno do, tu.zemska s výv·ozním povolením. K'Upní cenu zaplaHla žalobkyně předem. Ježto žalovaná do,dala zbeží pndloudnou cestou',
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dala jí je žalobkYně k disposici a domáh"la Se vrácení kupní ceny. O b a
n 1ž š í s o u d y žalobě vyhověly, o d vol a c í s o u d uvedl v ·d ů v od ech; Pro posouzení sporu rozhodna je v první řadě skutečnost, zda·
ustoupily strany od 'Ulstanov.ení kupní smlouvy z 1. března 1920 znějícího;
Der Auftrag 1st dann perfekt zu betrachten, wenn die Ware Ausfuhrbewilligung begleitet. Dle ústního ipředne'su žalo·vané strany patrného ze
žaJo:bní od'povědi navr,hla žalující firma při ústní rozmluvě v Liberci, by
žalovaný dopravil prodané zboží do tuzemska podloudně, a sdělila mu
ph tom hned potfebné pokyny. Dopisem ze 27. května 1920 navrhla však
žalovaná strana, odvO'lávajíc sc na zákaz vývozu podloudnou dopravu
zboží z Německa do Ceskoslovenska, a žádala firmu, žalující o· důvěrné
pokyny a nav rhy. Žalující strana dopisem z 29. května 1920 na tentG
návrh inepřistoupHa, trvajíc na tom, by zboží ,přes hranice doprave.no bYlG
normálním způsobem. Z uved'enéhG je patrno, že ústní přednes žal'Ovaného, jenž tvrdH změnu 'kupní smlouvY, nesouhlasí s dopiSY, jei po uznání
jich pravosti a správuosti staly se částí nesporného přednesu stran, je
však mimG 10 neúplným, ježlo neuvádí doby, kdy tvrzená ústní mzmluva
se stala,aniž uvádí. zda žalovaný souhlasil s návrhem žalující firmy.
První soud nepřihlédnuv proto k ústnímu přednes'"' žalovaného a nepři
pustiv důkazů o něm nabídnutých, pos·oudil věc na základě dopisu ze dOle
27. května 1920 výstižně i správně pn stránce skutkové, a nelze prolo po·kládati řízení za neúplné. Není tudíž návrh na dGplnění řízení dO'statečně
odůvodněn. Vzhledem k tomu, že shora uvedené smluvní ustanovení n nutuosti vývozního povolení zůstalo v platnosti, dlužnG souhlasiti s prvním
souder:J. že podlo'udným dovozem zboží do tuzemska smlOltva splněna
nebyla. Ježto vývozní povolení v řízení před prvním soudem předloženo.
nebylo, je nárok žalobní na. vrácení kupní ceny předem dané dle § 1435
obč. zák. odůvodněn.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl do·volání.
Důvody;

Dovolatelem uplatňované dovolací důvod; vadnosti odvolacího řízení,
odporu se spisy a nesprávného právního posouzení rozepře dle § 5fB
čís. 2, 3 a 4 c. ř. s. nej.sou oprávněny. OdvDlaCÍ soud v wuhlasu se soudem ,prvým dle korespondence, žalobkyní předLožené a žalovaným za
správnou uznané, Ve spojení s přednesem žalované zj,i·stil, že púvodnÍ
smluvní u·stanovenío nutnosti vývo·zního povolení zůstalo v platnosti.
Když nižšl 'S'O'Uldy podle provedených důkazův a přednesu stran dospěJy
ke svému přesvěd'čení volným uva·žováním dle §§ 272 a 498 c. ř. s., neměly příčiny, aby prováděly ještě další důkazy (§ 275 c. ř. s.). Jich hodnecení provedených důkazů pak nepodléhá již přezkoumání soudu dov·olaciho (§§ 503, 509 c. ř. s.). Ostatně je zdúrazniti, že žalovaný vůbec ani
netvrdil, že došlo k určité s o u h I a s n é pozdější úmluvě, kterou strany
závazně upus!Hy od podmínky nutnustí vývoz;ního povolení. Přednesl
pouze. že po učiněném obchGdu' při rozmluvě v L. projevila žalobkyně
mí n ě n í, že hy žalovaný měl zboží do Cech dodati bez vývozního povolení, kdy byv ý voz n í ho:> o· vol e n í ne bylo I z e d o s í ci.
Tvrdil tedy jeuom projev mínění a to ještě podmínečni' pro případ nemo:i~
nosti opatření vývozního povolení. Že si žalovaný vývozní povolení ne-

mohl

opatřiti, ani sám vůbec netvrdil. Již proto žalobkyně právem trvala
úmluvě a tvrzení žalovaného je pro rozhoclruUití sporu bez-

na púvodní

významným. O vadnosti řízení soudu odvolacího nemůže býti pro·to řeči
a je též za tohGto stavu lhostejno., zda žalovaný s tvrzeným míněním
žalobkyně souhl'asH cíli nic, a nelu mluviti pmto též o pods tatném OdPDTU
se spiSY. Poněvadž vývozního po·volení Německé čiše bylo skute·čně
třeba, jak ža,lovaný nepopírá a dodatečným j.eho předložením doznává,
,neodpovídalo zboží bez něho speditéru dodané výslovné úmluvě a žalobkyně je proto právem přijati udmít1a a dala žalovanému k disposici -(čl.
346 {)bch. zák.) .. Nelze! žalobkyni nutiti, by zboží cestou p(}koutní sem
došlé přijala, je·žto .pokoutní cesta ta příčí se zjevně při nejmenším c10brým
mravům ,(§ 879 ohč. zák.), když příčí se i jen přeclpisům říše sousední.
Každá říše chrání své zájmy hospodářské i finanční svými předpisy a
předpisy ty musí bffH v loyálním sty lm. mezinárodním respektO'Vány.
Pouhé nahlédnutí do dotyčných ]Jředpisů naší říšeobjevuie ihned veliký,
zejména hospodářský, finanĎní {valutní}, stati'stický význam řá,d,né legální
cesty zboží dovozního, vývozního i průvcnníhG (sr. na př. nařízení vlády
ze dne 20. října 1919, čís. 601 sb. z. a n. o statistice zahraničního obchodu,
'nařízení vlády ze dne 28. listopadu 1919, čís. 645 sb. z. a n. o úpravě dovozu a vývozu). Že křížení těchto státn'íeh i mezinárodních zájmů cestou
podloudnou je s právního stanoviska ne·dovoleným, o tom nelze zajisté
pochybO'vati. Ostatně strany. uzavírajíce smlouvu, zajisté ne bez důvodu
pO'ja,[y do ní podmínku, že zboží mu~í býti pro:vázeno vývozním povolenÍ'm. Vývozní povolení, teprve dne 17. září 1920 vystavené a dodatečně s.odvoláním předložené, nemá již významu, ježto prodlení žalované,
která dle dodací smlouvy ze dne 1. března 1920 měla d(}dati ihned, již
dávno před tím nastalo.
Cís. 1452.
Není závady, by ve sporu o oduznání manželského původu dítěte nebyla svědecká výpověď matky hodnocena jako jiná svědecká výpověď a
nebyl připuštěn dukaz výslechem stran.
CRozh.ze dne 25. ledna 1922, Rv I 784(21.)
Žalobě manžela, by oduznán byl manželský púvoJ dítěte. je.ž se narodilo z jeho· manželky, bylo soudy všech tří sloHc vyhověno. Ne j v y Š š i
s o u d u·vedl mimo jiné
v dův(}dech;

Dovolá,ní není o.právněno ani z důvodů § 503 čís. 4, ani z důvodu § 503
čís. 2 c. ř. s. Nezl. Anastazi.e J-ová narodi,la se dne 8. dubna 1919 z matky
Růženy J-ové roz. tl-ové, která oddána byla se žalobcem a žila s ním
v manželském svazku; společenství od 3. září 1918. Narodila sc tedy 206
den po· uzavřeni sňatku a dle § 138 oobč. zák. pl'atí pro ni domněnka manžehkého původu. Dle § 158 obč. zák. může ma,nžel manželskémt:; původu
dítěte oďpírati. prokáže-Ii. že dítě nemohlo jím býti zplozeno a jest důkaz
tento zjednán, prokáže-li, že s manželkou nes·olllo.žil v kritické dDbě vůbec
aneho že s ní souložil v takové době, že dle ,provedeného důkazu 00 zra-
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losti a donoš'enosti~lo4,,-Mlze-w~ž-tncpokládatÍ-za-ka"sáln' pr~zpIDzeni, ~
jeho. Stanoví-li § 158 obč. zák. dále, že ani cizoložství matky, ani její
tvrzení, že dítě je manželské, nemůže sa~no o sobě odníti dítěti práva
manželského původu, není zákonného důvodu, aby předpis ten extensivním výkladem slov zákona vyk,ládán byl jako obmezení důkazu v tom
směru, že by svědecká výpověď matky ve sporu složená a dle svého
skutkového obsahu svědčící pro nemanželský pův(}d dítěte, nemohla sama
() sobě platiti za dostatečný důkaz pro nemožnost zplozen,í manželem,
když dle volného uvažování nalézacfch soowdů shledána byla jako ďosta
tečně s,polehlivý podklad pro příslušné skutkové zjištění. Z této příčiny
nelze tedy dovolateli dáti za pravdu, že odvolací soud nesprávně použil
hmotněprávního předpisu § 158 obč. zák., když v pc;suzování věci vycház"l z tohoto názoru. Mylným jest i další názor dovolatelův, že jest
vyloučen podpůrný dúkaz výslechem manžela jako strany. Soudí-li' dovolatel, že dlužno obdobně šetřiti § 99 o:bč. zák. i v těchto' případech, pře
hliží, že dle čl. VI. uvoz. zák. k civ: řádu soudnímu vyloučen jest důkaz
slyšením stran právě jen pro pří,pady § 99 obč. zák., z čehož plyne, že
obmezení tohoto článku nelze vzlahovati n" případy '~ 158 obč. zák. Názon
takový nelze, jak dovolate-1 míní, dovoditi ani z úvahy, že proti dirkazu
manželem mlnví táž zása·da, týž Guvod a účel zákona, a lze spíše so,uditi,
že, propújčuje-li zákon manželi právo, popírati manželský' původ a vésti
pwtidůkaz proti zákonné domněnce § 138 obč. zák., nemíní ,ho, není-lt tak
výslovně předepsáno, zbaviti důkazu, kn kterému jako strana ve sporu
připuštěn býti může. Kdy,ž tedy v tomto případě předchozí soudy na základě svědectví matky dítěte, avšak nepochybně i v uvážení a ocenění
všech ostatních obšírným průvodním řízením zjištěný'ch okolností zjis!iIy,
že žalobce obcoval s manželkon, matkou dítěte, dne 20. května 1918 a
pozďěii teprve dne 2. září 1918 a v době na to násled'wjicí, a dospěly na
základě výpovědi lékaře Dra. Ii. a: nálezu I posudku soudních l'ékařů, že
dítě bylo donclšené a 'že bylo v litnč mateřském celých 10 měsíců lunárních (= 280 dn!), k závěru, že nemohlo býti zplozeno manželem, když on
v době, do ,níž obtěžkání matky spadá, s ní tělesně neobcoval, posoudily
věc po právní stránce úplně 'správně, když, důsledkem toho žalobě vyhověly.

Čís. 1453.

Dokud si manžel nevymohl povolení prozatimního odděleného bydliště,
jest povinen manželku živiti, byť i duvodně zrušil manžrolské společenstvÍ.
I pwzatimní výživné pro manželku musí býti výživným slušným, mauže10vě majetku přiměřeným.
(Rozh. ze dne 31. ledna 1922,R I 25i22.)
S o li d p r v é s t o I i c e zamm návrh manželky. žalující manžela
o p,Jaeení výživného, by jí povoleno, byla. prozatimně (~' 382 čís. 8 eX. ř.)
od<lělené bydliště a by jí manžel platil výživné měsíčních 800 K a uvedl
v d ů vod e e h: Zjíštěnými skultečnostmi jest osvědčeno, že žalobkyně
sama dopouštěla se v domácnosti žalovanéhO' přehmatit, jež vedly až
k poranění ,dcery Boženy, a že tím klidné spolužití znemožnUa a, jak sama

--~"ž;al<,b1:Yl'iě v -žalobě uvádí, olJUsti-la tuto- domácno.st, p-nllčvadi: se jí v ní
další život zhnusil. Prohlášení žalov.aného, že nechce přijati manželku do

domácnosti vzhledem ku shora uvedeným osvědčeným skutečnostem, není
s to, oduvodníti jeho povinnost k prozotimnímu placení výživn,ého, pc;něvadž osvčdčH, že žalobkyně sama svým jednáním klid domácnosti a
výhrůžkami osobní bezpečnost jeho ohrožovala. Bylo proto návrh žalobkyně jako neodůvodněný zamítnouti (§§ 91, 117, obč. zák. a § 382 čís. 8
ex. ř. a contn). Rek u r , n í s o li d povolil manželce oddělené bydliště
a uložil manželi platiti ji měsíčně 450 K. D ů vod y: Dle § 91 obč. zák.
jest žalovaný jako manžel povinen, aby žalobkyni j"lco své manželce
poskytoval s I u š n o u, jeho jmění úměrnou výživu, žalovaná pak jest
po.vinna dle§. 92 obč. zák. jako manželka se žalobcem společnou domácno,st sdíleti. Ježto však žalovaný při úsbnfm jednání prohlásil, že žalobkyně do své domácnosti nepřijme, jest náwk ~alobky~ě na po,::olení od~~
leného bydliště odůvodněn ~ bylo proto navrhli za!obkyne vyho.vetl.
Da.Iší důsledek jednání žalovaného, že totiž odepírá "řijmouti žalobkyni
do domácnosti, j,est, 'že mu není možno poskytovati manželce př'imě~e,nou
slušnou výživu v domácnosti,. Již tatooko,lno,st, jakož inezbytnos~ VYZl":':
žalobkyně odúvodňuje vhodnost, ba i n li t n o s t toho" by prozat;m, .t?:!!z
po dobu trvání sporu, který žalobkyně proti m"nželu na placem vyZIVného. zaháiHa, vý,živné žalobkyně bylo zajištěno, al1iiž by ~".;potř~bí _byl~
prúkazu nějakého jiného ohrožení. Jde pouze o to, zdal! mUze bYl! ZalIJ,
vaný spraštěn povinnosti kll' prozatimní výživě m~nželky. tím, ~ že Jeh~
dvě dcery z prvého' jeho manželství Bož,ena a Mane Jako osoby prezvedne
potvrdily, že žalobkyně žalovanému a jeho, rodině vyl1f(}žovala zabitím a
že s dcerou Boženou zle nakládala. Na rozdíl ocl prvé stoHce je rekursní
so:ud toho právního názoTU, že sproštění z~vaZ)ku žalovanéllO nastati by
mohlo jen v tom pří,padě, kdyby proveden by! pří s n Ý d ů k a z o sku~
tečnostech těch, což však můžes'e státi až ve sporu samém podle předpisú
civ. soud. řádu, nikoli však v řízení o prozatimnichopatřeních, kde svěd
kové se2Jnávaji, nebyvše vzatí do přísahy. Mimo to nelze nepovšimnouti
si toho, že výroky obou svědkyň, vztahující se na domnělou výhrůžku,
nejsolul -u· fl čit é a Ú p 1-.fl é.
Ne j v y Š š í s a. ud vyhověl dov01acímu rekmsu manžela potud, že
snížil měs'íčnf výživné na 360 K.
Důvody:

Žalobkyně, domáhající se proti manželi žalobo,u placení výživného,
opírá nárok na povolení prozatimnéllO opatření odděleného by,dliště a
poskytování výživného do právoplatného rozsouzení toho,to spomo tvrzení, že žalovaný ji od sebe zapudrl, j; 'k sobě p'říjati nechce, a ona na
výživné ud něho j,est odkázána. Naproti tomu' namítá žalovaný, že žalobkyně jej i jeho děti ohmžovala na životě, a že byl oprávněn následkem
toho odepři,ti ji .přijetí do spole,čné domácnosti a placení výživného, Dle
§ 93 obč. zák. není manželům dovoleno, - i kdyby se tak ,ďohodli, zrliš'"isvérnocně mal1;želské společenství, a nebyl proto žalovaný oprávněn, do;,' j mu nebylo povoleno oddělené bydliště, odepříti manželce při
jetí do· s' .,lečné domácností, ať už duvody, které pro své jednání uvádí,
jsou pn "divy či nikoli. Oprávněnost jeho námitek nelze posouditi v tomto
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řízení, zahájeném o povolení prozatimného <J,patření, nýbrž sluší rozhoonutí o nich ponechati rozh<Jdnutí sporu samého. Vzhledem k tomu, že
žalovaný při ústním jednání před so·udem prohlásil, že žalobkyně do své
doonácnosti nepřijme, právem reku'rsní soud vyhověl jejímu návrhu na
povolení odděleného bydliště. Je-li však její nárok na povolení prozatimného odděleného hydliště opodstatněn, plyne z toho, že žalovaný jest
povinen platiti! jí výživné. JesUť ·účelem '.§ 382 čís. 8 ex. ř. zajistiti manželce proti manželi právo na výživu jí dle § 91 obč. zák. příslušející, jež
trvá tak ·d:louho, dokud nebude této povinnosti výrokem SOUdUi sproštěn.
Proto slušelo i v tomto směru potvrditi usnesen:i rekursního soudu. Naproti
tomu nelze dovolací stížnosti, pokud se domáhá snížení výživného., upříti
oprávněnosti, při čemž se podotÝ'ká, že k novotám, teprve v dovolacím
rekursu uvedenÝm, nelze přihlížeti, jelikož novoty v řízení oipravném,
které dlužno posu1zovati dle zásad platných v řízení exekučním, pokud se
týče sporném (:§§ 402 a 78 ex. ř. a ši~ 520 aana!. 504 odstavec druhý
c. ř. s.) jsou zásadně vyloučeny. Manždka má i tehdá, jde-Ii o prozatimné
vý'živné dle § 382 čÍs. 8 ex. ř., právo na s'Iu'š'llé výživné, jmění manželovu
přiměřené. Po této stránce bylo zjištěn" sice, že má žalovaný čistý d'enní
příjem 50 K, ale uváží-li se, že jest mu kromč manželky a sebe starati se
také o 3 nezletilé děti, plyne z tobo, že 450 ~ měsičně rekursním soudem
jako výživné stanovených "'est příHš mnoho a že se musí žalobkyně jako
s prozatimným vÝživným spokojiti s obuosem nižším, který byl stanoven
měsíčně na 360 K, při čemž bylo také přiblíženo k ustanovení § 672 obl'.
zák., jenž .pojem výživného blíže vymezuje.

ČIs. 1454.

§em 16 honebního zákona pro Čechy ze dtw 1. června 1866, čís. 4'1
z. zák. není zahráněno pachtýří honitby, by nenzavíral s jinými osobami
společenské smlouvy co do výkouu honitby. Vňči propachtavateli zňstává
však on sám zavázaným.
(l(ozh. ze dne 31. ledua 1922, 1\ I 39/22.)
Žalobce domáhal se na žalovaném složení účlu z výtěžku společně
provozovaného pachtu obeoního revím za léta 1919 a 1920 a zaplace,ní
poloviny toho, co bude vyúčtováno a za správné uznáno., tvrdě, že žalovaný vyzval žalobce, hy s ním vstoupil do spolku' jako tichý společník
ohleduě pachtu tohoto revíru, jejž žaJlovaný v červnu 1919 vydražH, a že
žalobce na toto ,pozvání jE>dnal se žalovanÝm o společenství, vstoupil v ně
a smluvil se žalovaným, že dle smlouvy společenské, která trvati má
celeu dobu pachtu, t. j. do roku 1924, oběma stranám přísl'ušeti mají táž
práva a tytéž 1-'Dvinncs:i, že v základě této smlouvy složil za sebe na
kauci 1340 K, že v létech 1919 a 1920 provozo.vali honitbn společně, zvaii
ve společném revíru k honlim, které pořádali na společný účet, a opatřovali zá,yp ·pro zvěř rovným dílem. Zalobce tvrdil dále, že ž'alovaný
dopisem ze dne 16. června 1921 vypověděl žalobce ze společenství pachtu
a zakázal mu provo-zavati mys!iv9st počínaje dnem doručení tohoto dopisu. Proti žalobě bylo žalovano.u stranou mimo jiné namítáno, že žalohní
nárok jest neplatným, protože je odvozován ze smlouvy, zákonem ne-

dovolené a neplatné, neboť dle § 16 ho·neb. zák. může prý býti nájemcem
myslivosti jen jedna osoba. Pro c e sn í s o udp r v é s t o I i c e žalobu
zamítl, přikloniv se k námitce žalovaného, že smlouva o společenství co
do výkonu práva myslivosti jest vylcQlčena a že nelze proto z takovéto
neplatné smlouvy nárok odvozovati. O dva 1a c í s o u d zrušil napadený
rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, o ni dále
jednal a ji rozhodl. D li vod y: V § 1 záko·na ze dne I. června 1866, čís.
49 z. zák. ovnačuje se právo k honttbě za výron vlastnictví k nemovitostem {§§ 298 a 383 obč. zák) a. tim se jebo s·oukromo.právní povaha
výslovně uznává, ačkoliv jeho výkon v zájmu. veřejném (§. 363 obč. zák.)
jest obmezen předpiSY z,rko·na honebního. To platí již ohledně výkonu
práva honitby vlastníkem samotným, který smi je vykonávati j·en Za jistých předpokladů, v zákoně uvedených; jinak tvoří dr'žitelé pozemků
jeané kaMé osaďy společenstvo honební, které jako takové vykonává
právo myslivosti znak, pod přísahou vzatými nebo honitbu pronajme.
Pronájem má se ovšem zpravidla státi neděleně, než za jistých poďmínek
může se státi i po částkách (§ 14 honeb. zák a zák. ze dne 21. únom 1870,
čís. 15 z. zák). Předpis § 16 honeb. zák., že za nájemce připustiti Tze
toliko jednu osobu, není tedy předpisem bezvyjimečuým. K tomu. také
poukazují slova §. 16 zák. "Krom zvláštních přípa.dno·s1k Předpisem tím
nejsou tedy vy.lo·učeny soukromé úmluvy výkonu honebního práva samého· s'c tý'kající, úmlurvy tak{),vé zachovávají- si svůj' ráz soukromoprávní,
.isou podrobeny ustanovením práva občanského a v případě sporu uáležejí před řádné soudy. Nebráni tedy onen předpis níjak tomll>, 'by nájem
honitby nebyl provozo.ván ve společnosti několika osobam\;na společný
účet, ien když jest zadost učiněno lormálnímu .předpisu zákona, by nájem
zněl.na určitou osobu, která je za zachováni předpisu zákona honebního
zodpovědnou. Ježto při opačném stanovisku prvého soudu nebyly jím při
puštěny ",prOvedeny. dů\kazy, stranami na·bídnuté, a ničeho nebylO' zjištěnoo,lvrzených okolnostech, zejména o tom, zda byla mezi stranami
uzavřena spo·lečenská smlouva a jaký byl obsah jejÍ, trpí řízení prvé
stolice pOdstatnými vad:ami, kteréž zabránily důkladnému vysv·ětleni a
řádnémul ;JJoso·uzení rozepře (§ 496 odstavec druhý c. ř. s.), proče~ odvolá:ni bylo vyhověno, rozsudek bYl zrušen a věc vrácena prvému soudu
k projednání a vynesení rozsudku.
Ne j v y Š š í s ou cl nevyhověl rekursu.
Důvody:

Předpis § 16 honebního zákona pro Cechy ze dne 1. června 1866, čís.
49 z. zák., dte něhož jako paclrlýře' honitby lze připustiti zpravidla jen:
jednu lYSickou osobu', nelze 'dile jeho doslovu vykládati v ten rozum, že
jest vyloučenajakákoHv s·O'ukromopr'ávní dísposice. pachtýřova, po·kud
jde o výkon honitby. Tento předpis stanoví pouze s hlediska veřejno. právního, kdo: mMe býti připuštěn za pachtéře honitby, nezakazuje však,
by pachtéř neuzavíral s 'jinými osobami' společenské smlouvy rám soukromoprávního, jež by mu umožňovaly neh usnadňovaly vlastní výkon
honitby. Jako,žto pachtéř honitby může vůči honebnímu společenstvu VYstupavati- {lvšem jen jedna osoba, n'ení však podle zákolna nejine:nší závady, by pacbtéř honitby neupravil si výkon honitby v mezích zákona a
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pachtovní sm,lO'UJvy způsobem, hovíd-m jeho poměrům, zejména finanč'ním,
aby na př. uzavřel společenskou smlouvu s jinou osobou, jež by měla
podí! na ziskU' a ztrátě výkonu honi,!by. Takovéto, ryze vnitřní ujednání
upravuje pouze poměr mezi pachtéřem, v tomto př\padě žalocva'ným, a
onou třetí osobou, žalobcem, netýká se tedey nijak honebního společenstva,
vůči němuž zůstává žalovaný jediným pachtéřem a vykonavatelem honitby, a nelze je tedy prohlásiti za neplatné. Usnesení odvol'acího soudll
oďpovídá úplně to,muto právnímu názoru a poukazuje se proto ji'llak na
jeho, důvody.
Čís.

1455.

O které zde hlavně běží, pokládati za místnosti, jejlchi užívání jest
chráněno 'li'stanovením shora citovaného nařízení, které vůbec obmezuje

krám,

vlastníka domu ve volné -disposici s pronajatým majetkem a nelze proto
přihlížeti k té okolnosti, že jest tím vymáhající straně zabráněno používati
těchto místností k vlastním účelům. Poněvadž jest zjištěno, že strana povinná nemůže na ten cas nalézti jiné vhodné mí,stnosti k pro:vQzování své
živno,sti a pouhá výměna bytu stra!liY povinné za byt stranou vymáhající

jí nabízený by za toho,(o stavu věci byla bezúčelnou, bylo usnesení prvého
soudu odklad vyklizení povolující opět obnoveno.
Čís. 1456.

Lze povoliti odklad exekuce vyklizením (nařízení ze dne 25. června
1920, čís. 409 sb: z. a n.) i ohledně pekařské dílny a krámu, byť i vlastník
sám těchto živnostenských místnosti potřeboval pro. sebe.

I( plnému odškodnění -(§ 4 zákona ze dne 18. únor.. 1870, čís. 30 ř. zák.
o vyvlastnění k účehlm železničním) náleží též náhrada za dávkn z pří
růstku hodnoty nemovitostí.

{Rozh. ze dne 31. ledna 1922, R I 81i22.)

<Rozh. ze dne 31. ledna 1922, R I 101,22.)

Ex e k u č u í s 0, u d povoli,l o,ciklad exekuce vyklizením pekařské dílny
a krámu. R 'e k u r sní s o u d odkladu nepovolil. D ů vody: Ustano'vení
§ 1 vlád. nař. ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. není rozkazujícím předpisem právním a o návrhu na odklad exekwce dle toho-to naří
zení rozhoduje soud dle vo~ného uváženÍ. Dle přesvědčení rekursního
soudu není 2lde důvodu, by povinné straně by1i povolen odklad exekuce
i v tom případě, když beze své viny nemá přiměřené náhrady za krám a
pekárnu. Strana VYIPovídající jest totiž ochotna přepustiti straně vypovídané svuj' byt v témž domě. Jde však ,hJavně o.pekárnu a krám. Vysvěd
čením obecního úřadu v Ch. ze dne 19. l'istopadu 1921 jest zjištěno, že
vymáhající věřitel jest vyučen živno-sti p'ekařské a že není námitek proti
tomu aby samostatně neprovo'zova1 živnost pekařskou. Vysvědčením
téhož úřadw ze dne' 27. září 1921 jest dále zjištěno, že jest napTO!sto vyloučeno, že by na ten čas jinde mohla strana vypo,vídaná pro'vozovati
živnost peka:řskou a nalézti vhodné místnosti k tomu. Patrno tedy, že
vzhledem k místním poměrům hude buď vymáhající věřitel nebo povinuý
nucen, . aby hledal výživu jako dělník pekařský. Ochrana' nájemníkova
nejde však tak da10ko" aby se na v,lastníku domu žádalo, by se žívil v cizím závodě jako dělník, když múže nalézti obživn ve svém vlastním domě
a ve svém vlastním podniku jako samostatný živnostník. Strana povinná
má! sice 4 děti, ledežto strana vymáhajÍcí}es! hezdětn'a, avšak mzdy pomocníků pekařských, zejména ta'kových, kteří byli již samostatnými mistry, jsou za dnešních poměrů takové, že i povinný může výdělkem svou
rodinu slušně živiti. Není tu tedy duvodll k tomw, aby straně povinné byl
povolen odklad exekuce.
Ne j v y šš í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

V řízení o vyvlastnění pozemků ku stavbě vlečné dráhy stanovily
o ba niž š í s o u d y náhrad'u za vyvlastněný pozemek s tím, že vyhradily vyvlastněnémUl další ,případný nárok pro náhradu dávky z přírůstku
majetku. N e j vy Š š í s o' u d nevyhověT d,ovol'acímu rekursu

Důvody:

Nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. mluví o najatých
a používaných místnostech vůbec, ne činíc rozdílu mezi byty a místno,stmi,
používanými k účelům živnostenským. Sluší proto i pekařskou dílnu a

Důvody:

DruŽstvo má dle §.4 zákona ze dne 18. února 1878, čls. 30 ř, zák.
a § 365 obě. zák. nárok ·na p,lné odškodnění za majetkoprávní újmy, které
byly' vyvlastněním způsobeny. Tohoto plného ,odškodnění by se mu nedostalo,kdyby musilo ze svého hraditi případnou dávku z přírůstku hodnoty, poněvadž by se 'stanovené odškodné, ježto znalci př'i odhadu nehleděli k dávce.z. přírůstku hodnoty, zmenšilo o tuto dávku. Právem tedy
nižší soudy vyhradily družstVU' k jeho návrhu náhr'adu zmíněné diávky.
Lichá jest námitka .vyevlasmovatelky, že nelze tuto otázku řešiti v řízení
nesporném, nebo! pořad práva jest v té p'říčině dle § 30 odstavec šestý
zákona ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. vyloučen.
Čís.

1457.

Pro pojem distančního obchodu se vyžaduje, by zboží s použitím služeb
osoby třetí se dostalo do kupitelovy moci v jiném místě. než sídle prodatelově. Lhostejno, že právní odevzdání provedeno bylo v mistě prodatelova sídla, jen když převzal povinnost zboží zaslati a také je skut,ečně
zaslal.
<Rozh. ze dne 31. led'na 1922, Rv I 803/21.)
Žalovaný (obchodník v J abloncí) koupil u žalující karlínské firmy
svým zástupcem větší množství sýra. Po dojití zboží do slanice jablo,necké zjisti! žalova.ný, že sýr je zk'ažený a dal jej žalobci ihned k disposici. Žalobce nevzal prohl'ášení to na vědomí a domáhal se žalobou
zaplacení kupní ceny. O II a niž š í s o 'w d y žalobu zamítly, o d vol a c í
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s O u d uvedl v d ů vod ech: Přeuevším jde tu o řešeníotózky, zda
obchod stran ohle,dně sýru by,l obchodem distančním, či obchodem místním. Soud prvé stolice zjistil, že zmocněnec žalovaného pro něho sýr v žalobcově závodě v Karlíně koupi'!, prohlédl, avšak pouze po povrchu, a
zboží převzal, avšak nákladním listem pr'O rychlozboží je dále zjištěno,
že žalobce sýr, zmocněncem žalovaného koupený, zaslal žalovanému
z Karlína jako rychLozbožídne 15. září 1919 drahou do Jablonce. Z toho
vYj}lývá, že zmocněnec žalovaného Jindřich V. zboží od: žalobce hned
neodebral, nýbrž že zboží do .Jablonce žalovanému z KarHna, tedy z jiného místa, bylo zasláno. Z toho plyne, že nejde o obchod místní, nýbrž
obchod distanční, na který se vztahují 'předpisy čl. 347 obch. zák. Usta,novení čl. 347 obch. zák. dává kupiteli právo, zároveň však ukládá mu
pnvinnost, aby bez odklaclur po odevzdání, pokud! to dle řádného běhu
obchodního je možno, zbOží prohlédl, a, kdyby se objevilo, ž'e nevyhovuje smlouvě nebo zákonu (čl. 335 obch. zák.), prodlrvajícímu ihned o tom
zprávu podal. Soud prvý zjistil, že do:claný sýr v 10 džberech byl v d'Obě,
kdy došla zásilka na; stanici v Jablonci, již v rozkladu, prolczlý červy
a k lidskému požívání nezpůsobilý, že tato vada byla zde již v době, kdy
ža,]obce sýr' dodal, a že rozklad sýru povstati mohl teprve za delší dobu,
než po kterou bylo zboží v dopravě, Tím je prokázáno, že sýr by,r již
v rozkladu a k lidskému požívání nez,půwbi1ýrn před tím, než dráze k dopravě byl odevzdán,a tím vyvrácen'o je také tvrzení o,dvolání, že sýr
zkazil se cestou a že v době, kdy byl V-ou: prohlédnul a převzat, byl
zdravým. Žal'obce sice připO'wští, že sýr v době ohledání mohl býti zkažený,aJe to proto, že ode dne dO'jití sýra do ,cine ohledání uplynula drahná
doba, přehlíží však, že svědci již dne 18. září 1919, kdy sýr došel, jej
prohlédli a potvrdili, že již tehdy byl sýr zkažený, v rozkladu, k lidskému požívání nezpThsobilý. Že žalovaný o těchto vadách zboží žalobce
včas, to jest illne,cI zpravil, žalobce nepořef a je to, také ,prokázáno, jeho
telegramy. Při tom je neľozho:dno, že žalovaný v telegramu' žalobce· upozornH, aby upra;vi! cenu a dovoz, jinak, že "boží 'Odhadne komise, poně
vaclž v prohlášení tom nelze spatřovati projev schválení zboží, když
žalovaný v témže telegramu 'sděluje, že zboží zkažené nemůže potře
bnvati, a když již telegram den před tím žalobci O:známiI. že tvar'Oh je
stareý s červy a vodou, že jej nepřijímá oe k disp(}sici žalobci dává. Z tohů,
co uvedeno, vyplývá, že zboží, žalovanému dodané, bylo v rozkladu,
zkažené a k lidskému požívání nezpůsobilé, že nebYlo. tedy prostředního
druhu a dobroty, jaké žalobce dle zákona (čl. 335 'Obch. zák.) byl povinen
dodati, že žalovaneý nebyl prcto povinen zboží přijmouti {čl. 346 obcll.
zák.) a naopak že byl oprávněn 'Od smlouvy ustoupiti.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Žalující strana uplatňuje jako důvod dovolací nesprávné právní posouzení v,ěci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), p'Oukazujíc k tomu, že zjÍ'štěno bylo,
oběma nižšími stolicemi, že zmocněnec žalovaného. sýr v závodě žalobcově vK:arlínč koupil, ,prohlédl a převzal, tím že hYla smlnuva u'zavřena·
a splněna; ž'e za.sláno bylo ku, příkazu zmocněnco:va drahou, na věci ničeho nemění, a nemohl tím státi se obchod ten obchodem distančním.

Avšak tomuto názoru žalují.cí strany nelze přisvědči!i. Clánek 347 ob ch.
zák. výslovně mluv i jen o: zboží, zaelaném ze, jednoho místa do druhého,
což se vykládá tak, že pro pOjem distančního obchodu ve směru tom
pouze se vYŽ3>duje, by zboží s použitím služe·b osoby třetí ~zde dráhy)
dnstalO' se do moci strany kupující v jiném místě, kde sídlí žalobce. Jest
při tom nerozhodno i to, že právní 'Odevzdání provedeno bylo v místě
sídla prodatelova, když tento přece jenom povinnost, zboží zaslati, pře
vzal a je také zasbl. Zboží bylo, jak dovolání samo připouští, ku příkazu
zmocněnce žal'utiící strany z;asláno drahou a to, jak ze zjištění sO,udního
na jevo jele, prodávajícím, což ostatně také zjev no jest z nákladního
listu, kde prodávající v Karlíně jako odesílatel označen jest, kde i razítko
jeh'O firmy je jako podpis odesílatelův dvakráte vytištěno {jednou v místt;
určeném pro p'Odpis odesílíltelův ,a po druhé po,d prohlášením o způsobu
na,ložení). Ciánku 347 ohch. zák. bylo tedy správně použito. K tomuto náhledu,odpovídajícímu doslovu čl. 347 obch. zák., přiklonila se praxe
i teoTie (Staub-Pisko druhé rak. vydání II. díl, str. 247, viz i I'uchsberger:
En'tscheidu'ngen I. díl k čl. 347 obch. zák. a citovaná ve pracích těch
literatura a rozhodnutO. V ostatních směrech poukazuje se na napadené
rozhodnutí a jeho důvody, d(}voláním nijak nevyvrácené.
Čis. 1458.

Banka ručí za škodu, vzniklau straně tím, že úřednictvo banky. porušivši služební povinnost, odepřelo výplatn peněz.
O(ozh. ze dne 31. ledna 1922, Rv I 844/21.)
" ŽalUjÍcí pnjišťovna předložila dne 13. října 1920 ža,lované bance nok Výplatě šek na 100.000 K, likvidator žalované banky vš,ak šek
vrátil prohlásiv že sice ve věci samé není naprosto žádných námitek
proti 'výplatě š~ku, poněvadž pojHfc>vna, má u banky ·pož'U'dovaný p·eníz
k disp(}sici, že však úřednic!vc> banky provedlo závěru disposic na účtech
českos'lovenských pojišťoven, sdružených ve Svazu čeS!s0slovenských pojíšfo'ven, následkem čehož nemůže býti šek honorován. Zalobě O' zaplacení
100.000 Kč obanižši soudy vyhověly v omezené částce 2.600 Kč
a s úroky ze 100.000 ~č ode dne 13. října 1920 do 13. listc>pad'u 1920
a ze 2.600 ~č od 14. listopadu 1920, od vol a c i s o w d uvedl v cl úvo de ch: ŽaIovaná tvrdí,že jí, znemožněno, bylo plněn! tím, že
»Sdružení peněžního úřednictva« u!Sneslo se na závěře účtů pojišťoven,
organisovaných ve Svazu pojišfoven, a to po dobu mzdového boje pojiš!oven se svými úf"edníky. Uváží-li se, že piřes tuto, uzávěru byly žalující'
vyplaceny šeky u jiných bank', dliižno za, to mlti, že by 1'0 možným bývalo, ř žalované, kdyby jen k tomu řádně byta' přihlížela, aby úře·dnictvo
převzltté služební povinnosti také konalo. Jde zajisté v tomt,o 'případě
o zúmyslné ,a vědomě hrubé zanedbávání služby se strany úřednictva
žalované, jaké 11a zřeteli má § 61 služ. řádu pro úřednikyvalované banky,
a tUl bylo věcí žalovane, aby dle tohoto ustanovení proti dotyčným úřed
níkům přísně z;"krodla i přes vyhnlžky stávky, nelze! připustiti u žádného
peněžního ústijNU, tím méně u ústavu takového roz~ahu, jaký má žalovaná, aby odpíráním konání povinností se strany úřednictva žalované
třetí osoby na smluvních svých právech újmu trpěly, odporovalo by to
:ářem
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zásadě poctivého obchodování vyslovené v
otřásalo bezpečností obchodní. Osúalně měl

§ 914 obč. zák. ano pnmo
také vrchní ředitel žalované
banky, jenž měl vědomost o pres.entaci šeku, učinili opatření, aby šek byl
honorován a lak smlouva splněna. Neučinila-ll však žalovaná opatření
v tom směru, nejednala dle smlouvy, opomenu!1a po·starati se o její splnění
a nemůže proto z tohoto vlastního svého opomenutí odvozovati nemožnost
plnění. Za,lovaná jako právnická osoba nemůže ovšem jedrran jinak, než
svými úředníky a právě proto jest její povinností, bdíti nad tím, aby úřed
níci řádně svou povi·nnost konali a právemp·ro·to napadený rozsudek usuzuje, že žalovaná za jednání svých úředníků ručí (§ 1313 obč. zák.). Jest
nerozhodno, že žalující nedomáhala se zapla.cení z důvodu zavinění úřed
níků žalov<l:né, nýbrž z důvodu, že smlouva splněna nebyla, nebol při
právním posouzení žalobního nároku není soud vázán názory stran, věcí
soudIL jest, aby sám od sebe zkoumal, který předpis zákonný na případ
se vztahuje a je-li náfook v zákoně odůvodněn. To prvý soud v tomto
případě také učinil, dnvodiv zároveň, že nenf tu nemo'žnosti plnění', jíž se
žalOivaná omlouvá. Žalovaná v daM preserrtace šeku nehonorovala ho
i hne ď, j:ak dle smlouvy byla povinna: a již tím okamžikem octla se v prodlení, oož nemůže napraveno býti tím, že dle dopisu ze dne 12. listopadu
1920 oznámila žalobkyni, že 100.000 K bude jí kdykoli vyplaceno, aniž tím,
že žalující 2.600 K po 12. listo,padu 1920 nevyzvedla, nehol nejde tu o žalobu ze šeku, nýbrž o žalobu z poměru! mimo.skripturního, důsledkem toho
nikoli o dluh odnosný, nýbrž přínosný a bylo povinností žalované, by
peníze zasl",la' žalobkyni, po případě, kdyby jich nepřijala, je dle § 1425
obč. zák. složila na soudě. Že by tak byla učinila po 12. listopadu 1920,
sama netvrdí, tím méně pak to prokázala, a· jest proto ža1ov,aná od
této doby v prodlení. Ježto nesplnila smlouvy včas, jest povinlla žalobkyni dle '§ 1333 obě. zák. nahraditi úroky ve výměře zákonem sŮa.
novené.
Ne i v y š š í s () u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Rozsudkem odvolacího soudu byla věc posouzena po stránce právní
v každém směru správně. 1. K výplatě částky 2600 Kč je žalovaná povinna
i v tom připadě, že jí byla skutečně znemožněna včasná výplla:ta této
částky. Povinnosti té nebyla žalovaná sproštěna ani odlišností obchodních
styků mezi bankami ani ostatními skutečnostmi, na něž se v dovolání
odvolává, nebot 2ialob'Ou dodanou žalované strane již 20. října 1920 projevila žalobkyně jasně a ulrčitě SVOll vůli dožadovati se této částky hotově.
Pokud žalobkyně neustoupila od žaloby, jak učinila ve sporu ohledně
částky, převyšující 2600 Kč, nebylo pro žalovaJUou pochybnosti () vůli
žalujíci str1any, jejíž disposicí -byla právě žaloba jí vznesená. P.ovinnosti
své k výplatě zažalované částky mohla se žalovaná banka. sprostiti jm,
zaplacením částky té anebo složením k sondu. Totéž plati o úrocích
z prodlení ze zi1Žalované částky ode dne žadoby, aneb aspoň ode due,
kdy pominula překážka, žalovanou stranou tvrzená. 2. Uvažovati bylo
ieště o právním důvodu ža,lobního nároku ohledně ostatních úroků z pm. dlení. Nárok ten odůvo.dněn je povilmostf žalované strany k náhmdě
škody dle §~ 1313 a) a. 1333 obč. zák. Žalovaná bauka byla dle smlouvy
povinna vyplatiti žalobkyni 100.000 K'č na poukaz daný šekem. K výplatě

peněz užívá banka svého. úřednictva. ZnemnžnHo-li
odepřením své služební ]lovinnosti výplatu peněz

její úřednictvo prost:ý'm
bez ohledu na uvedený
smluvní závazek ž'a.lované banky, ručí.tato dle § 1313 a) obč. zák. za toto
za vtnění svého úřednictva a tím i za škodu z něho vzniklou, aniž, záleží
na tom, zda vylíčeným postupem úřednictva způsobena byla· pro žalovanou hanku skutečná -nemožnost vyhověti smluvnímu závla.zku.
Čis. 1459.

Soudce muze v každém směm rozhodnout~, nepřibera znadců, nikoli
pouze v případech '§ 364 c. ř. s. Pravidlo tohoto § platí všeobecně.
(](ozh. ze dne 31. ledna 1922, Rv I 930/21.)
Žalobě

o uznání .otoovství a placení výživnéhO bylo

vyhověno

soudy

všéch tří- stolic. N e j v y Š š í s o II d uved'I mimo jiné

v

důvodech:

Dovolání vychází z názoru, že nižší soudy byly vazany znaleckým
posudkem, dle něho·ž těhotenství nemanželské matky trvalo Sy, lunárních
měsÍeÍl, a že by se byly směly ,od něho odchýllti jen, kdyby se bylo, jinými
znalci ve sporu pr,okázalo, že není správným. To jest náwr zřejmě pochybe.ný. ,Soudce hodnotí podle § 272 c. ř. s. volně znalecký posudek stejně
jako výsledky všech jiných průvodů. Jeho úsudku jest ponecháno, zdp.
vů·bec uznává potřebným důkaz znalecký kl] hodnocení skutl<ového děje;
když znalci se neshoduií ve svých posudcích, mů,že se přidati k jednomu
z nich a nemusí důkazu znaleckého wrriopakovati, i když jest nedostatečným, má-li za to, Že i bez něho může stav věci správně hodnotiti (§, 362
c. ř. 5.). UsuaJwvení § 364 c. ř. s. není, j.ak dovolánÍ' mylně se domnívá,
předpisem výjimečným, p,latným jen při rozhodováni v obchodním, námnřském nebo horním soudnictví, a nelze z něho. usuzovati, že jinak mus1
soud přibrati znadce, když ku posouzení věci jest zapotfebí odborných
znalostí. Pravidlo tam vyslovené, že soudoe mů'že rozhodnouti, nepřibera
znalcu, když vlastní jeho znalost činí to zbytečným, pluH všeohec;ně, nebol
prýští ze zásady volnéh·o uvažování průvodů. Jakým způsobem si soudce
zjedná potřebné znalosti, jest mu! ponecháno, zákon mu nebrání, aby si je
zjednal třeba soukromým studiem. Nižší soudy byly tudíž oprávněny, uváživše volně posudek z,nalecký a ostatní výsledky průvodů, dospěti přes
znalecký posudek ku přesvědčení, že nelze vyloučiti možnost, že dítě
bylo zplozeno souloží i\alovaného ze dne 8. srpna 1920 a proti tomuto
skutkovému zjištění nelze v d'ovolacím řízení brojiti. Jsou iedy bezpodstatnými výtky, jež dovolání činí rozs,udku odvoladho sondu: podle čís. 2
a 3 § 503 c. ř. S., že odvolací soud měl znalecký důkaz 'Opakovati, nezdál-li
se mu posudek znalcÍlv .dosti sp01ehlivým, a že nemá ve sp'iseeh opory
názor odvolacího soudu, že dospělost dítěte podle zevnějších známek
přece jen nemůže sPolehlivě býti posuzováua. Jelikož pak dov'Olání pouze
z toOho, že nižší soudy neuznBJy domněnku I§ 163 obě. zák. za vyvrácenou
posudkem znaleckým, dovozuje, že věc byla nesprávně posouzena po
stránce právní, není tu ani d·ovo,lacího důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s.
7'
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Výlučná příslušnost konkursního sondu dle li 111 koni<. řádu nevztahuje se na spory již zaháiené a vyhlášením úpadku přerušené.

<Rozll. ze dne 31. kdna 1922, R II 435{21.)
Ve sporu Cg II 339,20 domáhala se žalující firma, na žalované firmě
splnění smlouvy. Usnesením ze dne 21. února 1921 bylo řízení dosud
v prvé stolici neskončené - přerušeno, ježto byl na jmění žalované vyhlášen úpadek. Zalnjící přihlásila k úpadku pohle,dávku 304 K 80 h z útrat,
Jež jí vzešly ve sporu Cg II 339;20, a navrhla, by se sjJ'fávce úp'adkové
podstaty dle '§ 21, odstavec druhý, k. ř. vyjádřil, zda na místo úpadce
vstupuje do smlouvy, jinak že by se mělo za to, že od smlouvy odstupuje.
Pro tento případ požadovala pak ŽJa,lující 27/)0 K jako náhradu a přihlásila
i tuto pohledávku k úpadku. Správce úpadkové podstaty popřel pravost
pohledávek, pročež žalující domáhala Se opětného za<hájení řízenI aJ změnila
žalobní návrh potud, že Se domáhala, by žalovaný správce úpadkové
podstaty uznal pohledávku 3004 K 80 h za p,"""vou. Na základě zákona ze
dne 1. dubna 1921, čís. 166 sb. z. a n. postonpil krajský soud žalobu okresnímu soudu. Zalovaný vznesl námitku věcné a místní nepříslušnosti dle
§§ 111 a 114 konk. ř. S o udp r v é s tol i c e <okresní soud) námitkám
nepříslušnosti vyhověl a žalobu odmítl. D ůvo dy: Dle § 111 k. ř ..iest
k prOjednávání a rozhodování rozepří o PTaly-osii úpadkových po·hledávek
výlučně povolán úpadkový soud. Dle .§ 114 k. ř. poknd se týče dle novely
o úlevě soudů ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. náleží spor, o nějž
tu jde, před samosoudce Ílpadkového, sondu·, jenž jej má projeďnati dle
předpisů o řízení na soudech okresních. V§, 113 konk. řádu, jenž pojednává
o projednávání a rozhodování r.azepří, jež zahájeny byvše protI úpadCi
před vyhlášením úpadku, byly jím přerušeny, jsou cItovány pouze §§y 110
a 112 k. ř., nikoliv § 111 kO'l1k. ř. Ježto tento· §. stanovl výlučnou, pří
slušnost úpadkového soudu pro spory o 'Pravost, jest nepřípustno, pojednávati o sporu, o nějž tu jde, před původním procesním soudem, jakoby
tu šlo- o pokračování dodávkového sporu, jenž byl Vřed vynlášením'
úpadku zahájen a jím přerušen. Příslušnost z doby před vyhlášením
úpadku lze zachovati pouze pro spory, v něž vs,toupil správce ú"adkové
podstaty v roli žalobce nebo. žalovaného; v případě, o nějž tu Jde, pouze
tehdy, kdyby správce úpadkové podstaty byl vstoupil Ve smlouvu dodávad, ale své smluvní povinnosti nesplnil. Ježto však se jedná pouze o to,
by pohledávka příhlášená k úpadku byla uznána ",,,,pravou, jest vjiluč"ě
příslušným samosoudce úpadkového souďu. Rek u r sní s o II d zamítl
námitku místní .a věcné nepříslušnosti. D ů voď y: § 111 konk. ř. ustanovuje, že projednati a wzhodnouti spory '0 pravosti a pořadí konkursních
pohledávek výlučně jest příslušným konkursní soud, a, dle § 114 kr,nk. ř.
a: čl. VI zák. ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. rozhoduje samosoudce rozepře, které jest provésti u koukursního s(}udu, dle předpisů pro
řízení před okresními soudy, rrečiní-li pohledávka nebo hodnota spon:ého
předmětu více než 5000 Kč. S poukazem na: tato ustanovení soudce žalobu
pm nepříslušnost. okresního, soudu odmítl, však neprávem. Především
není správným právní názor prvé stolice, že spor, o nějž tu jďe, nelze

považovati za pokračování sporu před vyhlášením úpadku zahájeného
a jím přerušeného. Zalobce .navrhl v přípravném spisu ze dne 14. května
1921 výslovně opětné zaháiení přerušeného řízení a· změnil dle § 21 odstavec druhý konkursního řádu žalobní žádost, která původně zněla na dodáni
zbO'žf, na náhr,adu škody a spojil s ní správmě žádost -o uznání pravosti
pohledávky. Ze pokračování v dřívějším sporu jest možno, 'vysvítá jasně
z § 113 konk. ř., který ustanovuie, ve ustanovení §§ 110 a 112 konk. ř. plati

též pro další provádění a rozhodnutí právních rozepří, proti úpadCi před
vyhlášením úpadku zahájených a lJřerušených. Nelze shledati, proč by Se
tu nejednalo ,o pokračování v dřívější\m sporu, a nelze přisvědči'ti pTávnímu názoru prvního sDudce, který na to po·ukazuje, že v § 113 konk. ř.
není citován .§Ill korrk. i.Neboť § 111 konk. ř. obsaliu.jepouze ustanovení
ohledně příslušnosti, kdežl(} se § 113 odstavec prvý konk. ř. vztahuje na
způsob uplatnění nároku, pročež jsou 'citovány pouze §i§ 110 a 112 konk. ř.
Pr·o spory, které při vyhlášení úpadku již byly zahájeny a jim byly pře
rušeny, ustallO'vení §§ 111 ,a: 114 ke·nk. ř. neplatí. To právě' jest rozdíl
starého a nového konkursního řádu, že vzhledem na bezprostřednost říc
zení příslušnost dosava'dního procesního soudu má býti zachována, a
proto jest možno žaloby (> pravost prOjednati i na okresním soudě. To
vychází již z § 113 ·odstavec druhý konk. ř., který ustanovuďe, že kon"
kursní soud z důvodů účelnosti k návrhu se mÍlže usnésti, že se ro.zepře
má dále prováděti na konkursním soudě. Toto ustanOvení by neměfo
smysl~, kdyby nehylO' možno, dále prOjednávati na soudě d~íve příslnš
ném. Ze to platí pouze pro spory, do kterých správce úpadkové 'podstaty
vstoupil, pro to není v zákoně opory. Vzhledem k těmto úvahám byl by
se spor dále projednával na kraiském jako obch()dním soudií v Novém
Jičíně, který náhodou jes,t totožným s konkursním soudem, kdyby tomu
nezabraňoval článek X bod I zák. ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. Dle
tohoto ustanoveni zákona bylD spory o hodnotu mezi 1000 K a 5000 K
postoupiti příslušnému okres'nímu soudu, nebylocH v nich konáno· dosud
ústní jednání, a krajský soud postoupil právoplatným usnesením ze dne
14. května 1921 rozepři okresnímu soudu., který se tím stal přísluŠ'ným
pro jednání a rozhodnuti.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvocly:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Právě z marginálních rubrik k§. 11 J
konk,. ř. (»příslušnost pro ž·a 1b b ý' o poprené pohledávky«) 'a, k § 113
~"k(jy se má ]loužívati predpisul1a zahájené právní záležitosti,,) je zřejmo,
ze § 111 má ,na mysli nové žalOby o prav(}s! a o pOřadí konkursních 11'0hledáveka nikoliv spory, lež byly zahájeny již před vyhlášením úpadku
]lro které platí ustanovení § 113'á to· i tehdy, byla-Ii žalobní prosba zrně:
něna ve smys,lu :§ 21 odstdvec druhý k'O'i1k. ř. Ze výlučná příslwšnost kon~ursního soudu dle § 111 se nevztahuje na spory již zahájené a vyhlášením
upadku přerušené, vycházíz toho, že tento:§~ v § 113 není citován. Jina'k
poukazuje se stěžovatel na důvody druhé stDlice, jež' jsou v souhlase s vývody pamětního spisu ke kcnkursnímu 'řádw str. 99.
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Čís.

1461.

Přípustnost pOřadu práva, domáháuo.1i se ze soukromoprávního dů·
vodu vydáni vČCí,- věnovaných veřeiné bot,oslužbě (res saerae).

;Rozh. ze dne 31. ledna 1922, R II 2012 2.)
Žalující obec jako knihovní vlastni ce kaple domáhala se na žalovfanént
vydámí klíče od kaple, jakož i různých věcí, věnavaný'ch bohoslužbě
(obrazů pokrývek atd.l jež žalov,aný před vymalováním kaple z ní odstranil 'a zdráhal se vr'átiti. S o udp r v é s tol i c e k námitce žalovaného odmítl žalobu pro nepřípustnost poi'adu práva. D ů vod y: Jest zjištěno že s povolením příslušných činitelů mohly se v kapli konati ročně
dvě ~še svaté 'a že k účelu tomu byla kaple posvěcena. Stává se tedY
kaple objektem veřejnoprávním a jest sama i všechny předměty v ní vylou'čeny ze souhomoprávníhoobchodu. Spory ohledně kaple samé nebo
předmčtú v ní umístěných, jest tedy 'posuzovati se stanuviska práva veřejného ; není soud příslušnýma nich rozhodovati, nýbrž p!'lm vš.ech";y
takovéto spory na pořad práva veřejného. Rek u r sní s o u d zamit! namilku nepřípustnosti pořadn práva. D ů vod y: Se základním názorem
<Iapadeného usnesení nelze souhlasiti. Věnují-li se předměty veřejné bohoslužbě, nepozbývají tím způsobilosti; býti předmětem práV\li' soukromého.
Mohou i nadále býti ve vlastnictví jednotlivců nebo právnických osob.
Jsou pře's toto'věnování předmětem vydrž"ení, zcizení a zatížení v~ smysl,u
soukromého práva. Pokud toto věnování k účelům bohoslužebnym trva,
jest ovšem tot'O vlastnické právoohmezeno. Nebol i vlastnlk předmětů
musí dbáti právních následků, plynoncích z takového vCl1ování, pokud
tento závazek není zrušen. Že by tyto předměty takovýmto věnováním
staly se výlučným předmětem práva veřejného, není platnými zákony
odůvodněno. Zvýšená právní ochrana, již těmto předmětiim záko:nodárství
zaručuje (§§ 174 175 122 tr. zák., :§§ 15, 250 ex. ř.l, neznamená, že věd
ty jsou vS'Tlučně ~řed~ětem práva veřejného. Spory :0 vyd-ání těchtO' věcí
z důvodů práva soukromého náležejí pro1o před soudy. (Srovnej: MischlerUlbrieh Staa:tswiirterbuch ll. 117, lIJ. 791, Randa: Právo vlastnické, str. 52,
poznámka 36, Ehrenzweig system I. str. 204, Gierke: Deutsches Priva!recht ll. str. 32 a zejména Pražák: Spory o příslnšnost ll. str. 103).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl do'V'olacímu rekursu.
Dů

voJ y:

" Dle § 38 odstavec druhý zákona ze dne 7. května 1874, čís. 5,0 ř. zák.,
rozhoduje soud o sonkromoprávních poměrech ku jmění zádušnímu. Když
zákon v odstavci prvém mluví všeobecně 'O jmění církevním, zde pak ro~eznává zádušilí a obroční, jest jasno, že pod zádušním zuhrnuie všeoko
ostatní jmění církevní, t. j. všecko vyjma obroční, tedy jak věci svaté
(res sacrae), t. j. věci sloužící přímo k výkonům hohoslužebným, tak
jmění fabriční (bona fabricae), t. j. statky; jichž výtěžek určen jest k tomili,
aby se z něho hradil náklad na "\lýkony bohoslužebné. Zde jde o věci
svaté. Soud tedy příslušným jest. Že se žádá nikoli za uznání vllOstnictví
obce, nýbrž přímo za vydání věcí, nevadí, nebo! nárok na vydání opřen

jest v žalobním ději o vlastnictví cbce a jeto v žalobním žádáni tedy jen
výpustka. Vskutkn tedy uplatiíuie se nárok vlastnický a jeho důsledek,
n~' nějž ostatně sám § 366 obě. zák. žalobu vlastnickou co do žádání omezuj"e. Obec nepravÍ, jakj'rlTI způsobem chce věcí těch užívati, dokonce ne,
že jich chce užívati zDůsobem, jeHch náhož'enskému účelu odporu,jídm,
dále žaluje také žalovaného jako, soukre>mníka, nikoli jako strážce církevních zájmu, i jsou proto vývody stížnosti, že když se žádá o vydání
věcí, žádá s:e prý o uživání jich, což prý je nep·ří'pustné, když věci věno
vány jso,u náboženskému účelu" docela nepřipadny.
Čís. 1462.

Kupítel jest oprávněn požadovati na obmeška!ém prodateli náhradu
škody, jež vzešla provedením· koupě krycí, třebas zboží takto koupeně
později se získem prodat!.
~R:ozh.

ze dne 31. ledna 1922, Rv II 373/21.)

Žalobce objednal od žalovaného větší množství cibule a ježto mu ji
tento včas nedodal, uhradil potřebu krycí koupi 'a domáhal se pak na žalovaném náhrady rozdílu ceny smluvené :a ceny, jižvyna!o'žil' na koupi
kr'Ycí. Žalobě bylo s o u d y vše ch t ř [ s to 1i c vyhověno" Ne j vy Š š í
soud uvedl
.
v dův{~dech:
Zbytečným jest důkaz o tom, že žalobce krycí koupí neutrpěl vůhec
"ádroé škody, ježto 'Cibuli, Pc> 2 K' 40 b koupenou, prodal dráže než po
~ K 40 h, poněvadž, jlak podotkl správně o'dvolací ,'oud, žalobce žádá
na žalovamém ien náhradn skutečné škody, t. j. náhradu toho, oč následkem
porušení smlouvy se strany žalovanéh(} musel vyrua!ožiti více, by si zboží
zjednal" než by byl vynaložil, kdyby žalo\eaný byl smlouvu splnil. Zda
žallobce PTodalkoupenou cibuli bez dalšího zpracováni, či zda" ji zpracoval
ve svém podniku, zdali utrpěl při dalším prodeji ztrátu či měl zisk a jlaký,
iest úplnělhosteino, poněvadž krycí kOUPi provedl žalobce na svůj účet
a ž:alovanému nic do toho není, jak žalobce se s,vým zbC>Ztm naložil. Komentář Staub-Pískův zmiJ'íujese ovšem (} tom, že, docílí~lí kupítel při
krycí koupi nějlakého zisku, musí jej odečísti od jinaké škody, již snad
nesplněním utrpěl. Tímto ziskem jest· však míněn zisk docílený tím že
koupí př~ krycí koupi koupil laciněji uež od obmeškalého prodatele. Tal"ovy
ZIsk odeate se od škody, nesplněním utrpěné, nikoliv však získ, docílený
kupitelem při dalším prodeji zboží; nabytého krycl koupí.

Čís. 1463.

Čtyřnedělní reklamačni lIuítu § 6, poslední odstavec, zákona o auto.
mobilech j,,>st počítati ode dne, kdy se osoba, k náhradě c>právněná o Osobě
k náhradě povinné dozví, nikoli kdy se dozvěděti mohla.
' "
<Rozh. ze dne 1. lÍcnora 1922, Rl[ I 856/21.)

JUJ
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Nárazem automobilu ~alovaného poškozen byl dne 9. října 1920 žapovoz. Dozvěďěv se dne 25. listopadu 1920, že automobil jest vlastnictvím žalovaného, zpravil ho žalobce dne 26. listopadu 1920 o nehodě.
Proti žalcbě o náhradu škody namítl Žlalovaný, že žalobce promeškal
čtyfnedělní reklamační lhůtu § 6. O b a niž š f s o u· d y žalobě vyho,vělY,
odvolací soud uvedl mimo jiné v důvodech: Dle § 6 zákona
o ručení automob. nárok na náhradu škody je prekludován, když oprávněná osoba z vlastní viny do 4 neděl ode dne ,kdy se dozvěděla o osobě,
náhradou povinné, této nehody neoznámí, .ne však již tehdy, když oprá vněná osoba snad i vlastní vinou opomene, aby osobu ručenlÍm povinnou
v této lhůtě zjistila. Kdyby byl chtěl zákon preklusi pojiti i jakO' následek
zaviněného opomenutí ve směru tom, byl by to musil výslovně uvésti.
Ježto tedy první soud bezvadně zjistil, ze žalobce se dověděl teprve dne
25. lis,lopadu 1920, že vJastnicí motorového vozidla jest žalovaná, nelze
mluviti o preklusi nároku náhradního.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
lobcův

Důvody:

zjištění předcho'zích soudů, jež jest
do,zvěděl se žalobce o žalované společnos!\

pro soud dovolad závazne,
jako osobnosti k náhradě povinné teprve dne 25. listopadu 1920 a, ježto oznámení žalobcovo o úrazu
došlo na· žalovanou společnost dne 26. listopadu 1920, vyhověl tím žalobce zúplna předpisu § 6 pos,]ední (ldstavec zákona automob., který
4nedělní reklamační lhůtu, jejíž zaviněné zameškání má v zápětí ztrátu
náhradního nároku, stanoví ode dne, kdy osoba k náhradě oprávněná se
dozví o osobě k náhradě povinné. Po této stránce bylla tudíž věc před
chozími soudy zcela správně a v plné shodě se zákonem posouzena a
nelze souhlasiti s názorem dovolatelky, která přes toto určité a jasně vymezené znění zákona hledí mu dáti výklad, že počátek reklamační lhůty
počítati jest již ode dne, kdy osoba k náhmdě oprávněná při náležité bedlivosti se o osobě k náhradě povinné do'Věděti. mohla. Správně uvádí odvolací soud, že kdyby bylo bývalo úmyslem zákonodárce zákonu tento význam dáti, bylo by to musilo býti v zákoně výslovně 'Vyjádřeno. Dle shora
uvedeného. znění zákoila jest však takovýto výklad jeho úplně nepřípust
ným, iežtoby odporoval zřejmě §60bč. zák. a nesnáší se' ani s úmyslem
zákonodárce ani s důvodem a podnětem zákona, jak vysvítá z kodifikač
lil ch dějin zákona automobilového. Ve vládní předloze zákona nebylo vů
bec ob,saženo to-to ustanovení o reklamační lhůtě a' teprve ph pr-oiednávání
předlohy v panské sněmovně byl na vržen tento dodatek stanovící propadnou reklamační lhůtu 411eděl odb. přednostou Drem Exner.em na podnět
majitelů automobilů, ježto tito dle vzoru podobné reklamační lhůty v dopravnictví shledáva1i v lomto ustanovení záruku, aby PO delší době, kdy
se věc nedá již bezpečně zjistiti, nebyly proti majitelům .automobilů vzhledem na jejich zostřené ručení uplatňovány pochybné, svévolné anebo docela chikanosni· nároky z úrazů, které se .buď neu-dálY1anebo byly pO'uze
nepatrné neb pochybné .povahy· (na př. nepatrné poškození na věcech,
nervov.é poruchy následkem Leknutí a pod.). Pmti tomulo dodatku před
neseny byly při projedná vání v poslanecké sněmovně minoritní skupinou
posl. Dra Wintra zásadní námitky zejména v tom směru, že ustanovení

takové může v mnohych případech, zejména u ·obyvatelstva věci a práya
nezmalého vésti k neoprávněným ztrátám nároků, přes. to však byl do·
datek ten odhlasován v intencích, že ie;ho účin:ky isou zmírněny předpi
sem, ž·e musi se jednati o zaviněné zameškání a že -ostatně ustanovení
to bude především praktické jen v přÍ'padech pochybných, jak byly shora
naznačeny. Z vylíčeného vzniku zákema vysvítá jasně, z čeho vzešel
podnět 'a· kam se nese účel zákona a dle toho není pochybnosti-, že extensivni výklad, jejž odvolatel zákonu přikládá, není přípu$tnýma. že zejména
neníPOffižitdným na případ prnjecnaný, Který cHe své povahy a okolností
(skutečné poškMení, zjištění škody u přítomnosti řídiče lhned po úrazv,
neprodlené oznámení na policii o úrazu) se základně liší od oněch případů,
jimž tfmto předpisem zákona čeleno. býti má.
Čís. 1464,

Právo, žád,ati dvojnásobný závdavek nebo náhradu škody. jest alter.
nativním nikoli kumulativním,
(Rozh. ze dne 1. února 1922, Rv I 946/21.)

Dle

Žalobce koupil od žalované domek a dal jí 1000 Kč závda', KU. Ježto
se ž'aJlo'Vaná zdráhalasmlo'uvu splnilli, domáhal se vráceni dvojnásobného
závdavku a kromě toho náhrady škody. Pro ce s' ní S'Ů lb d p r v é s t ol i ce žalobě vyhověl v plném rozsahu, maje za to, že lze vedic vl'kení
dvojnásobného závdavku domáhati se i náhrady škody. O d v Ů' I a c í
s o u d zamítl žalobu, pokud domáhala. se náhrady škody. D ů vod y:
Výtka nesprávného právního posouzení je částečně odůvodněna. Právem
mnal prvý soud dle §. 908 obe. zák. povinnost žaJ.ované, která smlc>uvy
nedodržela, vrátiti žalobci dvojnásobný závdavek. Ve směru tom odvolán,í
není odůvodněno. Nesprávně však posoudil věc CÚ' do dalšího nároku na
náhradu škody. Neboť dle § 908 obč. zák. strana'viny nemající může buď
1. žádati zpět dvojnásobný závdavek, 2. nebo když se s tím nechce spokojiti buď a) naléhati, by smlouva byla splněna, nebo bl, nenHi to možno,
1'ádati náhradu, (§ 1295 a násl. obč. zák.). Nemůže tedy žád'a(i; 'O boj e.
Když ledy žádá vrácení dvojnásobného závdavku, nemůže žádati další
náhradu škody, nebDi právě je 'Výhodou usltln.ovení o vrácený dvojnásob·
ného závdavku, že se nemusí dokazovati škoda, kdežto při nároku na
náhradu škody je nulno' škodu prokázati. Nárok na daHí náhradu škody
mimo dvojn'ásobný závdavek tedy odůvodněn není.
Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Právní názor odvolacího soudu o významu a smyslu § 908 obč. zák.
jest zcela případný. Dle tohoto zákonného předpisu může smluvník n:a
druhé stranč, ktera ze zavinění smlouvu. nesplnila vůbec neb s'plnila jen
éástečně, žádati buď splnění, neb<l není-li toto již rro1né, náhradu škody
pro nesplnění anebo ustoupiti od smlouvy a bez dúkazu utrpěné škody
přijatý závdavek podržeti (dvoinásobnýobnos dlaného, závdavku opět
bez důkazu škody požadovat;). Právo toto jest alternativní a nikoli kumulotivní, nelze tedy žádati dvojnásobný závdavek vedle splnění nebo ná-
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hrady škody, a zcela, nepřípadně poukazuje dovolatel na předpisy ,§§ 921
a 1295 obč, zák" aby z nich svůj názor opodstatnil, neboť oba tyto před
pisy jednají o náhradě škody, která však mu nadále již nepřísluší, když
se dle volby jemu. příslušející neodvolatelně rozhodl pro nárok na dvojnásobný obnos daného závdavku,
Čís. 1465.
Opověď odboČkY musÍ se nejprve státi a provésti u soudu hlavniho a
teprve potom u soudu odštěpného závodu.

u jeho příslušného obchodního soudu, nýbrž i z účelu, který ustanovením
třetího

odstavce čl. 21 obch. zák. jest sledován, aby totiž byla vymačena
souvislost právních vztahů hlavního a odštěpného závodu, mezi sebou, při
čemž jest zajisté přirazeno a odpovídá povaze věci, že na1Jřed musí Dřed
eházeti zápis odštěpného závodu v rejstříku soudu hlavního závodu, jako
to pro společnosti 5, ručením obmezeným ještě výra-zněji předpisuje '§ 59
zákoma ze 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. Vzhledem k uvedenému jest
zřejmo, že jsou zde 'předpoklady § 16 nesp. patentu a byle' nutno obě usnesení nižších soudů změniti a tak jak uvedeno naříditi. (Stejně rozhodnuto
bylo usnesením zdejším z 27. května 1919 č .. R II 59il9 Sbírky I. díl
čís. 184.)

(Rozh, ze dne 7. února 1922, R I 34122.)
Rej s tří Je" v ý s o u d v Praze postoupil opověď pobočního závodu
v Karlových Varech pražské veřejné obehodni společnosti dle § 44 j. n.
krajskému sondu v Chebu' k příslušnému, vyřízení, maje za· to, že tu není
důvodu čl. 21 odstavec třetí obeh. zák. 'a že vyjimečného ustanovení
§ 59 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák . .na veřejnoU' obchodní
společnost použíti nelze. Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů
vod y: Ze čl. 21 obeh. zák. neplyne, u kterého soudu se má opověď pobočného závodu státi dříve, zda u soud'u hlavního či pobooného závodu.
Uváží-li se však, že dle § 3 nař. ze dne 26. dubna 1906, čís. 89 ř. zák.,
jedná se toHko o to, aby v rejstříku závodu hlavního v patrnost uvedeno
bylo sídlo poboček, nikoliv, aby pobočka zapsána byla do rejstříku hlavního závodu, nelze o tom pochybovati, že vyznačení sídla pobočky ve
4. sloupci obcho·dního rejstříku, předpokládá jiŽ existentní :a· v rejstříku
obchodním pobočného závodu také zapsanou pobočku. Z toho, že dle čl. 21
odstavec třetí obeh. zák. soud pobočného závodu zápis pobo'Čky nepovolí,
pokud mu nebylo prokázáno, že firma v rejstříku hlavního závodu jest
zapsána, následuje, že opověď pObočky musí se státi nejprve u soudu pobočného závodu, že také II tohoto soudu dříve zapsána býti musí, nežli
vyznačení její v rejstříku hlavního sídla závodu státi se může. Napadené
usnesení není tedy nikterak v odporu se zákonem a když rejstříkový
soud opověď pobočného závodu zřízeného: v Karlových Varech postoupil
hajskému s'oudu v Chebu<,jest toto opatření ve shodě s § 44 i. n.
Ne j v y Š š í s o u d nařídilobehodníinu soudu v Praze, by, ne ohlížeje
se na důvody, podle nichž návrh postoupil hajskému soudu v Chebu, sám
návrh ve věci s<tmé vyřídil.
.
Důvody:

Ustanovení třetího odstavce čl. 21 obeh. zák., že zápis u soudu odštěp.
ného závodu nelze provésti, dokud nebylo prokázáno, že byl proveden
zápis II obchodního soudu hlavního závodu, nelze jinak rozuměti než tak,
Jak zní. Nejprve provede zápis soud hlavního závodu II pak soud závodu
odštěpného, kterému provedení zápist! v rejstříku hlavního závodu jest
předpokladem, :aby se pustil do zkoumání návrhu, rozhodne 00 žádosti za
zápis vedlejšího závodu ve svém rejstříku. To plyne nejen z doslc>vu tře
tího odstavce čl. 21 obeh. zák., nýbrž také z odstavce prvého téhož článku,
v němž se praví, že firma odštěpného závodu musí býti t a k é ohlášena

Čís.

1466.

Dodatek, poukazující na vlastnost svědeckou, muže se státi též odka.
zovacím znaménkem k steinému dodatku svědka předcházeiiciho.
(Rozh. ze dne 7. února 1922, R I 63/22.)
K pozůstalo,sti přihlásila se dědička ze závěti a dědička ze zákona. Tato
popřela pravost závěti a byla poukázána p oz ů sta los t ním s ou dem
na' pořad práva. Rek u r sní so. u d usnesení potvrdil a N e j v y Š š í

s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu z těchto

.

důvodů:

Podle § 126 nesp. říz. má dědic ze závěti býti poukázán na pař-ad
práva prati dědin ze zákona, popřena-li p r a vos t posledního pořízení,
rrebo není-li pos1e,dní pořízení zřízeno' v náležité for m e. Nestačí však
pouhé, ničim ne doložené popírání pravosti posledního pořízení dědicem
ze zákona, by role žalobce byla přikázállJa' dědici ze zá včti, je-li poslední
pořízení jinak iormálně bezvadným. Dědička ze zákona po·přela pravost
posledního< pořízení zce!:a všeobecně, neuNedší, proč tak činí. Pop'řela
i platnost poslední vůle a to proto, že třeli svědek Josef R. nepřipsal ke
svému jménu' c!oda,tku, naznačujícího jeho s<vMecké poslání, když pod
slova "dožácdaný svědek«, při podp'j'sn druhého svěďka přips.aná, učinil
odkazovací znaménka. § 579 obč. zák. v doslovu III. nOovely ze dne 19.
března 1916, čís. 69 ř. zák. žádá, by dožáda"í svědci poslední vůle se
podepsali na listinu, poslední vůli obsahující, s dodatkem, poukazujlcím
na jich vlastnost svědeckou. Jak poukaz ten má zníti, zákon nepřed'pisuje
a nevylučuj'e též, aby dodatek se nestal .odkazovacím znaménkem k stejnému do·datku svědka předcházejícího. Dle pmtokolu o vyhlášení posledl"í .
vůle nevzešly pochybnosti o tom, že poslední pořízení co do, zevní formy
bylo zřízeno způsobem'bezvadnýrn a řádným. Není zde tedy zjevných
vad listiny, o posledním pořízení zřízené, a nejsou dědicem ze zákona
ud'ány dův{)dy tvrzené nepravosti posledního' po.fízení. Pouhé popření pravosti závěti bez uvedení' důvodů však ku změně žalobní role nestačí
(,~§ 125 a 126 nesp. říz.).
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. Čis. 1467.

Sporu o zvýšení právoplatně přisouzeného di'lchodu pro podstatnou
změnu v poměrech nelze čeliti obranou, rozepře právoplatně rozsouzené.

chozích rozsudků a vzhledem na tvrzenou změnu skutkových poměrů,
která dle tvrzení žalobců od té do'bY nastala, dle práva odůvodněn jest.
Čís. 1468.

(Rozh. ze dne 7. února 1922, R I 92/22.)
Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 11. května'1915 byl žalova.ný
uznán povinným, platiti žalobcům měsíoních 300 pokud se týče 200 K:,
ježto jeho zaviněním byla usmrcena manželka pokud se týče matka žalobcu (:§ 1327 obč. zák.). V roce 1921 domáhali se žalobci zvýšení měsíč
ního duch cdu ua 700 pokud se týče 550 K měsíčně, ježto, vzhledem k pokleslé hodnotě peněz se změnily základy rozhodné pro vyměření důchodu.
Proti žalobě vznesl Žialovaný námitku právoplatně rozsouzené rG'zepře,
již s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u. d
námitku tll' zamítl. D ů v '0 d y: Pekud urČUjí výroky soudcovského míru
(výši) výživného neb'Ůdůchadu do bu,doucna', je přirozeným důsledkem
lich materielního podkladu, že nemohou bezvýjimečně nabýti právní moci
ve smyslu § 411 ·c. ř. s. VždYl jsou v podstatě založeny na konkretních
poměrech změnám podléhajících a skutečnostech v době pr'Ůjednání sporu
zjištěných, takže důsledně trv·ati mohon jen potud, pokud se tyto poměry
a skutečnosti pOdstatně nezmění. Stane-li se ta.k a. nemá-li býti účel výživného nebo důchodu zmařen nebo zneužit, pak musí obě sporné strany
míti právo domáhati se na soudě, aby vzhledem na dokázané změněné
podmínky nároku důchod zvýšil, poku,d se tÝče snížil. Tvrdí-li tedY ,"a,lobci, že ,následkem války byly pro spor rozhodné poměry značně změ
něny, " sice zvýšením mezd dělnických, znehodnocením valuty a stoupnutím cen všech životních P'Ůtřeb, opírajíce {) tyto skutečnosti nynější
svůj nárok, neprávem namltá žalovaný, že tatc} věc je právoplatně rozsouzena.
Ne j v Y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekurs není oprávněn. Dovolací soud sdili úplně názor soudu rekurslifho ze zceia případných důvodů, které pro své rozhodnutí u'vádi. V tomto
případě jde ovšem o náhradu škody, jež byla oprávněným přiřknuta: z pří
činy usmrcení Marie K-ové, manželky a matky žalobců ve smyslu § 1327
obč. zák. ve způsobudů'chodů. V tomto nově zahájeném sporu jde však
o zvýšení těchto důchodů, jichž se žalobci d'Ůmáhají tvrdke, že od do·by .
rozsudků dřívějších změnily se skutkové p'Ůměry dle jejich mínění pro výměru důchodů rozhodné tak p'Ůdstatnon merou, že odůvodňují }eiich nárok
na zvýšení důchodů těch. Námitka věci rozsouzené předpokládá totožnost
stran i totožnost nároků; tokžnost stran ovšem v tomto llřípadě tu jest,
naproti tomu však nelze tento nově u,platněný nárok pokládati za totožný
s nárokem, který shora dotčenými rozsudky byl již právoplatně rozhodnut,
nebo·l nárcktento opodstatňován jest jiným skutkovým podkla.dem, který
teprve v tomto sp'Ůru má býti zjištěn 'a· na zákla·dě něho rozhodnuto, zda
a pokud tento, nový žalnbní nárok vzhledem na význam a dosah před-

Rozluka manželství dle ,§ 13 písm. b) rozl. zák.
Pojem »Hehlerei« dle §§ 25' a 2fiO tr. zák. prořiši německou se kryje
s pojmem podílnictví l1a krádeži dle § 185 rak. tr. zák. Lh'Ůsteino, zda od.
souzený byl účasten amnestie. .
(Rozh: ze dne 7. února 1922, Rv I 729/21.)
2alobu [} rozlu'ku opítal manžel jednak [} manželčino cizO'ložství. jednak
Nlzsudek trestní komory král. zem. soudu v Plavně' (v Sa'sku) ze dne
4. října 1918, jíž byla manželka odsouzena pro žívnostenské p,řecho.vávání
(liehlerei)na rok do ká"Dice. Pro. c e sní S'Ú udp r v é s t o li c e zjistil
sice že manželka dopustila se o·pětně cizoložství, Itemúhl však prot'Ů manželství rozloučiti, ježto bylo cizoložství prominuto', uznal však na rozluku
pm odsonzcní manželčino a uvedl v tomto směru v d ů vod ech: Dle
§. 13 písm. b) rozl. záck. lze k žalobě manželství 'prohlásiti rozl·ouČeným,
byl-li druhý m~nžel právcplatně odsouzen dO' žaláře nejméně na tři léta,
nebo na dobu kratší, avšak pro trestný čin vyšlý z pohnutek, nebo spd. chaný za oko'lnc>stí, svědčících o zvrh1é povaze. Rozsudkem trestní komary zemského sou.du v Plavně ze dne 4. října 1918 byla žafov:aná ods<Iuzena pro živnQstenské přechovávání na rok do káznice. Odsouzení toto,
třebas -je vynes! cizozemský soud, možno vzíti bez dalšího za základ pro
rozhodnutí, zda jest tu r'ozlnkový důvod:§ 13 pÍsm._ bl, ježtO' jemu před
rház'evší řizenÍ S1)očívá -na týchž zásadách, jako trestní Hzení tuzem.ské
a j,ežto i, pofem »FIehlerei« němec'kéhOt ·práva kryjel se s pojmem nalšeho »podílnictví na kráde·ži". Sou.d dospěl z Q,bsa:hu r",zsudku k pře
svědčení, že žalovaná spáchala trestni' čin z pohnutek, jež svědčí o zvrhlé
povaze. Vysoká hodnnta ukrýva.ných věCÍ, jako·ž i opakování čLuu žalovamou svědčí o t0111, že .nes.páchala čin z rrouze a nepředloženě, nýbrž
dlužno souhlasiti se státním zastupi,telstvím v Plavně, jež uvádí jako p,ahnutku činu ziskuchtivo,st a jež 'označuje žalovanou jako osobu lehkomysln(}u a požívačn(}u. O d vol a c í s o. u d rozsudek po,tvrdil. D ů,vo d y:
Prvý soud prohlásil manžels,lví z toho důvodu zoa rozloučené, poněvadž
žalovaná byla právo.platně ods·o.uzella soudem v Plavně pro přechovávání
po živnostensku (tiehlerei) na rok do káznice a způsob tr,estnéh'Ů činu"
jakož i pohnutky svědčí o zvrhlé. povaze. Procesnímu soudu dlužno při.
svědčiti, že pojem slova »tlehlerei« dle trestního JJráva německého s'e kryje
slp'Ůjmem podílnictví na krádeži dle práva našehO'. Co se týče způsobu
trestu, rovná se trestkázniee dle trestního práva německého našemu těž
kému. žaláři. To. plyne z posouzení všech pro srovnání směr'odatných momentů, z intensity. a ze způsobu, kterak se tím svoboda obmezuje, jakoži z ostatních okolností, trest tent·o dO'provázejících, zejména pak z právních následků, s trestem sPoiených. Plným právem usuzO'val prvý soud'
z okolností hlavních i vedlejších, které měly za následek odsouzení, na
zvrhlou. povahu žalované. Otázka amnestie při tom nepadá ,na váhu. ježto
v tomto směru povaha žalo.vané nehrála rozhndnjíd roli, naopak důvody
'0

110

111
žalobě, o náhradu škody namítli žalovaní nepřípustnost pořadu práva,
kterollzto namItku pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl a uvedl
v tomto směru v d Ů vod ech: Dle § 1295 obě. zák. jest po·škozený oprávněn domáhati Se náhrady škody na tom, kdo škodu zavinil..z pravidla jest
uplatniti náhradní náro-k na řádném soudě, výjimka vyžaduje výslovného
předpisu zákona (na př. § 37 obec. zhz. pro Cechy). Ohledně veřejných
orgánů obsahuje výjimku takovou dvorský dekret ze dne 14. března 1806,
čís'. 758 sb. z. s., jenž nařizuie, žes tát n í ú ř e dní k y nelze pro jich
úřední jednání poháněti před civilní soud. Předpis ten.to- dlužno vzhledem
k dosahu jeho vykládati způs·obem óbmezujícím a dlužno ho použíti pO-tlze
na takové státní úředníky, od nichž lze vzhledem k jich vzdělání a vyško.lení o-čekávati, že povedou řádně úřad jimi2!astávaný. Zde však jde
o orgány, jichž používá s{)ukromý rybářský spůlek ku dozoru na určitý
úsek a jimž dostalo se tím, že je příslušný úřad vzal do přísahy a opanil
legitimací, pouze oprávnění, by v určitých případech zakročili. Vlastnos.t
do·zorčích o·rgánů ve smyslu· § 2 záku·n;a ze dne 16. června 1872, čís. 84
ř. zák. nelze jim vůbec přiznati, ježto nebyl jim příslušným úřadem vydán
služební o·dznak, jehož v době zakročení, jak nesPorno, neměli. Na tom
ničeho nemění, že žalovaní nebyJi odznakem opatřeni snad pouze nedopatřením příslušného úřadu. S o u do d vol a c í připojil se k právnímu
náhledn soudu prvé stolice, je.žto, se dvorský dekret ze dne 14. března
1806, čís. 758 sb. z. s., dle něhož úředníci nemohou pro své úřední jednání
poháněni býti před civilní soudy, výslovně vztahuje jen na státní úředníky
a ne na všechny veřejné nebo vrchnostenské úředníky. .
Ne j v y Š š í s o II d uvedl v tomto směru

amnestie jsou rázu politického. Dle bezvadný,ch skutkových zjištění prvého
soudu nepožíval.a žalovaná následkem· nevázaného. a ~nemľavného způsobu
života, příčícího se povinnostem řádné manŽelky, dobré pověsti. I když
nelze použíti cizoložství - které vzal prvý soud za prokázané - jakožto
důvodu pro. rO'zlu'ku, poněvadž bYlo prominuto, možno přec usuzovati
z něho na nízkou mravní úroveň žalované. Jaké jest žalovaná povahy,
{) tom svědčí též ta okolnost, že, ačkoliv ji žaLobce odpu.stil, přec neměla
dosti síly, aby se vzdala způsobu života, příčícího· Se dobrým mravům.
Plným právem měl proto prvý soud za, to, že tu jsou dány předpoklady
rozlukového důvodu uvedeného v § 13 lit. b) zákona o reformě práva
manželského ;a stačí poukázati na správné vývody soudu procesního,
s ·nimiž i soud odvolací souhlasí.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Obhájce svazku manželského úpirá d·ovolání o důvod nesprávného posouzení věci po stránce právní ;Čís. 4 § 503 c. ř. s.), tvrdě, ž'e i když žalovaná byla mzsndkem zemského soudu, v Phťvně ze dne 4. října 1918 pro
přechovává:ní po živnostensku provozované (Jiehlerei) na jeden rok do
káznice odsollze,na, přece není zjištěno, že čin byl spáchán za okolností,
svědčících o zvrhlé povaze odsouzené. Proti takovému předpokladu svědčí
prý, že byla žalovaná účastna amnestie; i když amnestie se udílí z dúvodů
poHtických, přece prý se v každém jednotlivém případě zkoumá, zda jsou
tu důvody, jež zasluhují zvláštního zřetele, by amnestie byla udělena. Leč
dovolání není opodstatněno. Správně uznaly soudy předchozí, že pojem
»liehlerei« podle§§ 259 a 260 tr. zák. pro říši něme·ckou se kryje s pojmem
zločinu, podílnictví na krádeži podle našeho, práv·a trestního <§ 185 tr. zák.),
a že trest káznice mvná se dle našeho práva trestu těžkého' žaláře, a ko·
nečně že okolnosti, za kterýchž se .obžalovaná činu toho dopustila, svědčí
() její zvrhlé povaze. Neboť nešlo tu o ·ojedinělý případ, nýbrž 'O podílnictví
na! krádeži, po živnostensku provozované, a státní zastupitelství v Plavně
uvedlo jako pohnutku či·nu žalované její ziskuchtivost, tedy pohnutku
nízkou a nečestnou, označujíc žalovan{)u jako osobn, lel1komyslnou, dychtivou po požitcích. Že žalované byl pro všeobecnou amnestii nastoupený
již trest káznice odpuštěn, není pro vzájemný poměrů manželů a tedy pro
otázku přípnslnosti rozluky manželství rozh-odným. Právem bylo proto
uznáno, že jest tu důvod rozluky dle § 13 lit. b) zákona ze due 22. května
1919 čís. 320 sb. z.a n. a to z viny žalované, a bylo proto dovolání ůspěch

v

Vzhledem k námitce žalovacných v dúvolací odpovMi, že v tomto pří
p,adě je vyloučen pořad práva, a vzhledem k ustanovení § 42 j. n. nutno
předeslati, že dovolací soud sdílí názor nižších stolic, že žalované nelze
považovati za státní úředníky ve smyslu, dvorského dekretu ze dne 14
března 1806, ČÍs. 758 sb. z. s., jelikož nevykonávaIi výsostních práv státu'
nýbrž hájili především zájmů soukromého spolku rybářského.
'
Čis. 1470.

odepříti.

Čís. 1469.
Připustnost pořadu práva
rybářSkého spolku,

orgánum

pro nárok na uáhradu škody proti
již způsobili II výkonu své služby.

~

dozorčím

(Rozh. ze dne 7. února 1922, Rv I 754/21.)
Zalovaní, dozorčí orgánové rybářského spolku, pozastavili žalobce při
lovení ryb, vyzvali ho, by se legitimoval a, kdy·ž tak učiniti nemohl, sebrali mu rybářské náčiní, jehož uschováním vznikla žalobci škoda. Proti

důvodech:

Manželi usmrcené manželky nepřisluŠí proti škňdci nárok na náhradu
výloh, jež mu vzešly ošetřováním dítěte po manželčině úraze aniž může
požad~vati náhradu .nákladu, jejž učinil na domácnost po dobu' manželčiny
nemocI.
.'
~
(Rozh. ze dne 7. února 1922, Rv I 805/21.)
Žalobcova ma.nželka utrpěla úraz při.jízdě drahou žalované společnosti
čÍm~ zhoršila se její vnitřní choroba {úbytě) tak, že po tříměs,íční nemoci
zemrela. Po dobu nemoci byl manžel nucen vzíti p-osluhov:ačku, jakož i postarati se o _opatroVání malého synka po dobn trvání nem{)d i po úmrtí
m>anžeIčinc. ZaloM, jíž domáhal se na dráze náhrady nákladu s tím spojeneho, vyhověl pro c e sní s o II d p r v é s t o I i c e poknd uplatňován náf'ok n'a náhradu výloh, jež vzešly vedením domácnosti za nemoci man-
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želky, maje za to, že žalobce náklady ty, k jichž náhradě manželce' byla
dráha dle § 1325 obč. zák. povinna, sám ze svého zaplatH, čfmž vynaložil
za dráhu náklad, jejž tato měla dle z:ikona jeho manželce hraditi (§ 1042
obč. zák.). O d vol a c í s o u cl k odvolání obou stran žalobu zcela zamítl. D ů vody: Odvolání žalobcovu nelze vyhověti. Dle druhé věty § 141
obč. zák. nesmí se matka vyhýbati péči o tělo a zdraví dítěte, zejména
v prvních letech jeho života (:§ 142 obč. zák.), a tOl ani v tom pří'p,adě, že
by majetkové poměry otcovy umožňovaly, by práce, s péčí tou sPojená,
mohla býti vykonána i najatými osobami. Předpis ten nelze však vykládat; v ten rozum, že jest matka povil1!na nésti z vlastního náklady péče
té v příp"dě, že jí byla' práce s tím spojená znemožněna. V tomto pří
padě nastává dle prvé věty § 141 povinn05t otce, by,hradil náklady na
péči o dítě, a to platí i v tomto příp,adě, kde starost o dítě byla znemožněna matčinou nemocí, by! i nemoc tato zaviněna byla žalo'vanou drahou.
Jde tu tudíž o osobní povinnost žalobcovu, jež nemohla býti přesunuta na
manželku, tím méně na žalovanou dráhu. Totéž sluší však říci i ohledně
dalšího peníze, kterým bylo rozsudkem žalobě vyhověno'. Tomuto rozhodnutí procesního soudu odpomje žalovaná strana, vytýkajÍC nesprávné
právní posnuzení věci a navrhuj k zm·ěnu rozsudku v ten rozum, že žalobal
zamítá se i ohledně této čás,tky. První soud buduje svůi právní názor, o'pírajíd se hlavně o § 1042 oM. zák. na předpokladu, ž,e zemřelá manželka
hyla povinna hraditi uvedenou částku ze, svého a Že příslušely jí proto
postižní nároky proti žalované dráze. Tento předpoklad je mylný, což sluší
říci i o dalších vývodech, na něm spočívajících, H, tím posoudHprvnf soud
věc nesprávně po stránce právní. Povinnost manželky, starati s,e o domácnost, vyslovená v § 92 obč. zák. je čistě osobní právě tak, ja<ko, povinnost j'ejí, starati se O' dítko {§ 141 obč. zák.). Nemňže-li manželka této
~své povinnosti dostáti, je dle § 91 obč. zák. pOvinen manžel s,taJrati se o do_
mácno'st na svňj náklad. Žalobce tak učinil, přibrav na výpomoc posluhovačku, kterúu ,vlastně najala zemřelá manvelka. Náckl",dy s tím spojené
musí však dle § 91 obě. zák. hraditi žalobce, ne však p'Ozůstalost manželky
jeho a tím méně žalovaná strana.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Ani jeden ",ni druhý nárok žalobcův není oprávněn z důvodu §§ 91,
141 a 142 obč. zák. Žalobce zapomíná, že domáhá se žalobou náhrady
výloh na v I a st n í domácnost, na 'Ošetřování v I a s t n í h O' dítěte dle
§§ 91 a 141 obě. zák., které výlohy ie vŠ'ak dle těchto jím dovolaných
ustanovení zákonných (§§ 91 a 141 obě. zák.) v prvé řadě po'vinen hradW
sám jako manžel, přednosta domácnosti a jako otec dítěte, kde,žlo· manželce jeho dle zákonných těchto ustanovení nepříslušela povinnost výlohy
ty hraditi, nýbrž manželi jenom v tom směru hlavně svou prací vypo·
máhati. Hradil-li a hradí-li výlohy tyto žalobce, tedY hradil je jako
v l,a s t n í výlohy a nikoli jako výlohy manželčiny a lim méně jako výlohy,
které by žalovaná mu měla nahraditi. Nehradil je 'ani za manželku, tím
méně za žalovanou a nemůže ie proto z důvodu § 1042 obě. zák. na ní
žádati.

Čís. 1471.
Včasnost oznámení vady (čl. 347 obol!. zák.) jest posuzovati nikoliv
pOdle doby. jíž by bylo třeba ke zjištění vady, nýbrž, zjištěna-li dříve dle
'
dOby jejího skutečného ZjištěnÍ.

(I~ozh. ze due 7. únor", 1922, Rv I 838/21.)

Žalovaný objednal u žalobky.ně větší množství vina 12 procentního'
zásilka došla ho dne 15. dubna 1919. Zkoumaje ji shledal žalovaný ž~
obsahuje .. víno pouze 9 procentní, CO'ž vytkl dne 24. dubna 1919, žádaje
o snížení kupní ceny o čtvrtinu. Proti žalobě O' nedoplatek kupní ceny
(4953 K 42 h) namítl žalovaný mimo jiné nárok na snížení kupní ceny
o čtvrtinu (4978 K 75 hl. Procesní s,oud prvé stolice žalobu,
zamítl, shledav namítanou protipohledávku cpodstatněnou, ježto vada byla
skrytou a byla vytýkána včas. O d v ol a c í S,'O U d rOZSudek potvrdil.
D ů vod Y: Výtku nesprávného posouzení právníhO' odův'Odňuje odvolatelka tim, že prvý soud pokládá výtku vad za vča,snou,~když stala se do- ~
pisem ze dne 24. du,bna 1919, ač zboží došlo 15. dubna. Dle čl. 347 obch.
zák. mákupitel zboží zkoumati bez prodlení po dOjití, pokud to jest možno
dle řádného chodu obchodu; jedná-li se tedy o vady, které musí býti zjišfovány teprve zVláštní zkOUŠkOU a nejsou zevně patrny, nelze pokládati
uobu 9 dnů k takové zkoušce a oznámení vad "a přesahující meze řádného
chodu obchodního a za takové prodlení, které by vyvolati mohlo následky
odstavce druhého čl. 347 cbch. zák. Zjištěno jest, že žalo'vaný vady ·oznámlllhnec\, jakmile je zjistii, a ponevadžšlo 'O vady vnitřní, zjistitelné toliko
7vláštni zkouškou, učinil vše, co mu, zákon ukládá 'a ohlásil vady zboží
včas. Obchodní zákon neobsahuje ustano'Vení o tom, jaká práva má kupujicí při vadách zboží, a platí tu tedy dle čl. 1 obyčej ncb obecný zákonník
ob~ans,ký. Ob~če1ovéh~0, práva u nás v tom směru není a platí tedy § 932
o~c. zak., Je·nz pn:poush, pokud vady zboží nevadí j-eho řádnému použití
nar'Ok na snížení ceuy trhové nebo nápravu. Menší alkoholový obsah vín~
nečiní je nepotřebným, ný'brž jen méně cenným a jest tedy požadavek
slevy záko'nem úpluě odůvodnčn. Za těchlookolností, když kupující požadavek slevy prodávajícímu, oznámil, a, to je nespornO', nelze spatřovati
v t?m,. ž~ zboží bYlo spotřebováno nebo dále zcizeno, konkludentní čiu,
z ~ehoz, DJ.' bylo ~ze soudIti na schválení zb'Oží. Tomu nemGhlO' za·brániti.
am ,opa~ne prohlašenÍ žalUjící, Íloněvadž citov;aným zákonným ustanoyemm narok na slevu jest odůvodněn ba přímo předepsán.
Ne j v y Š š í ,s o u ~ zrušil rozsudky obou nižškh soudÍ! a uložil prvému
soudu, by ve veel dale lednal a ZItO'vu ji rozhodl.
Důvody:

Obě n~žší stolic,e ,vJ.'cházejí z předpokladu, že jde v tomto případě o vadu,
skr~!ou'.ze ke zlIStem tak~vé v,~dy jest doba 9 dnů přiměřená, a že, když
zb~Zl dos!o 1~. dubna, SIUSI oznamení vady učiněné dne 24. dubna pokl'ádah za. vcas.ne. Sou~. dovolací jest toho náhledu, že otázka, je-li vytýkaná
"ada,vI":a zlevnou Cl skrytou, jest Pf() rozhodnutí tohoto sporu úplně IhosteJua. Zalovaný, jenž této okolnosti ani nenamítal , udal tO.tl·Z' sam,
že
Civilul fOlhodnutf. IV.
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víno týž den, kdy ]co15ru'zer,-"illnNz1Wíi1i1a1--,,-va-d:IT-reim:-z:iistit,--takž',- ----~-- --včasnost oznámení vady sluší posuzovati nikoliv podle
bylo zapotřebí ke zjištění vady, nýbrž pndle doby jeHho slmtečného zjištěnÍ. Jest tedy pro rozhodnutí této' otázky dliležitý den, kdy žalovaný
víno z dráhy dal do svého sklepa dopraviti, nebol nemůže býti od něho
žádáno, jak má žalobkyně za to., aby je již na dráze ztáčel a na obsah
2!1'koholu zkoušel. V tomto směru jest však zjištění prvého wudu neúplné.
Procesní soud zjišťuje sice, že bylo zboží žalovanému vydáno 15. dubna
1919. Kdyby tomn tak bylo a žalovaný toho dne zbo.ží byl převzal, bylo
oznámení vady, učiněné teprve 24. dubna, tedy po. 9 dnech opozděné, poněvadž žalovaný tvrdí, že vadu týž den, kdy zboží vyzdvihl, zjistil, a
čl. 3470bch. zák. předpisuje, že se oznámení vady musí s,táti ihned po
jejím zjištěnÍ. ŽalovanÝ ovšem tvrdil ve sporu, že sice dne 15. dubna 1919
zboží vy p I a i i I, že však je vyzdvihl tep rve 24. dub na. Listiny,
které prvý soud za základ svého zjištění položil, nasvědčují tomu, že bylo
zboží 15. dubna vyplaceno, takže ze zjištění prvého soudu není zřejmo"
bylo-li zboží toho d,ne žalovaným také skutečně vyzdviženo. Svědek
Václav tl. udal, žc, jakmile došlo aviso, šel se spediterem na dráhu, aby
zboží vyplatil, což také učinil, víno přivezl a před sklep s,loži!. Z této výpovědi by plynulo, že žalovaný o·bdržel víno v den výplaty t. j. 15. dubna.
Tomu však odporují zase výpovědi ostatních svědků, kteří udávají, že
žalovaný víno týž den, kdy je obdržel, zko\1šel a zjištěnou vadu žalobci
ozná!mil, což by se tedy bylo stalo 24. dubna. Soud prvé stolice neuvádí,
kterou z těchto výpovědí pokládá za pravdivou. Aby mohlo býti spolehlivě
posouzeno, byla-li vada zboží žalobci včas oznámena, bude třeba, aby také
tato okolnost, kdy žalovaný zboží skutečně převzal a vadu jeho shled~l,
byla vzata na přetřes a zjištěna. DO'volání neuplatňuje sice dovolacího duvodu čís. 2 § 503 c. ř. s., a neobsahuje návrhu na zrušení ro,zsudku v odpor
vzatého, avšak, poněvadž bez zjištění shora uNedené okolnosti správné,
právní posouzení věci není. možné, bylo rozsudky nbou nižších stolic
zrušiti a nařídIti) jak uvedeno.
Čís. 1472.

Uznáno-li k žalobě manželkY, domáhající se rozvodu manželství od
stolu a lože z manželovy viny a výživného, na rozvod z obapolné viny,
dlužno i bez manželčina návrbu vziti na přetřes a rozhodnouti otázku, zda
přísluší ji výživné podle dvorského dekretu ze dne 4. května 1841, čís.
531 sb. z. s.
(Rozh. ze dne 7. únOra 1922, I~v I 905121.)
Manželka domáhala se žalobou rozvodu manželství od stolu a lože
z viny manželovy a žádala současně, by manžel byľ uznán p'ovinn}T1ll,
platiti jí výživné. Pro c e sní s o uď p r v é s t o I i c e uznal na rozvnd
z viny obou manželů, přisoudil však ma·nželce výživné dle dv'orského
dekretu ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. O d v o' I a c í s o u d potvrdil rozsudek ve výroku o obapolné vině manželů na rozvodu, změni! jej
však potud, že nepřiznal žalobkyni nároku na výživné a uvedl v tomto
směru v d ů VG d ech: Žalobkyně žádala v žaloM, by manželství bylG
rozvedeno z viny žalovaného a by ž8!ovaný byl odsouzen k pl'acení vý-

í-i-v-n-ého.-Nárok svůj .opřela tedy zjcvnc o zákonné ustanovení § 91 obč.
zák. Jiného právního důvodu pro vyživovací nárok za sporu, neuplatňo
vala, zvláště co se tkne ustanovení dvorského dekretu ze dne 4. května
1841, čís. 531 sb. z. s. a netvrdila', že jsou tu předpoklady tohoto dvorského dekretu. Dokonce ve svém odvolacím '.dělení zaujímá stanGvisko,
že tento dvorský dekret zde nepřichází ani v úvahu. Neměl tudíž sOlld
příčiny obírati se otázkou, zda jsou tu předpoklady výroku o výživném
pro žalobkyni p(} rozumu tohoto dvorního dekretu. R.ozsu,dekprvní stoUce
zní, že manželství rozvádí se z viny obou stran. Podle ustanovení § 1264
obč. zák. může jen strana, ktcrá je bez viny, žádati, by jí byla přiznána
r;řiměřená výživa, tak že manželce, rozvedené z viny obou stran, nepří
sluší nárok na zákonno'u výživu, kterýžto právní .názor i v citovaném
dvorním dekretu byl vyjádřen, když .pak žalobkyni přes to, že vysl'ovena
byla vina obou stran, bylo proti žalovanému, výživné přis,ouzeno, byl
tento přísudek přivoděn právě vadn&m právním posouzením, a bYlo na
odvolání žalovaného rozsudek v tomto ohledu potud změniti, že uplatňovaný vyživovací nárok zcela byl zamítnut.
Ne j v y šš í s o u d zrušil v otázce výživného rozsudky obou před
cho·zích stolic a vrátil věc na soud procesní.

o ft v '0 d y:

Dovolání žalobkyně jest oprávněno, pokud čelí protl rozhodnutíodvoladho soudu o jejÍm nároku, na výživné. OdvGlací soud jest ,názom, ŽC
žalobkyně opřela svůj nárok o ustanovení § 91 ·o.bč. zák., neuplatiíovala
jiného právního důvodu, zejména ne ustauovení dvorního dekretu ze dne
4. května, 1841; čís. 531 sb. z. s. dokonce že ve svém odvolacím sdělení
~-díJí stanoviskO', že tento dvorní dekret zde nepřichází ;ani v úvahu, .a že
tudíž neměl sOlld příčiny .zkoumati, jsou-Ii tu předp(}klady, by žaUovaný
podle zmíněného dvorníh(} dekretu byl přidržen k placení výživného. Tomuto názoru nelze přisvědčiti. Podle § 226 c. ř. s. jest v žalobě udati skutkové okolnosti, na nichž žalobcův nárok ve v,ěcech hlavních a vedlejších
se zakládá a jest označiti pruvodní pro'středky, jichž zamýšlí při jednání
po-užíti. Právní normu, jíž nárok po zákonu jest odůvodněn, netřeba udávati. Nezáleží tedy na tom, že podle výsledků jednání nárok žalobkyně M
výživné nelze opřHi o ustanovení zákona, jehož se dovolávala, stačí, když
její nárok zjištěnými o,kolnostmi odůvodněn jest třeba i podle jiných míst
zákonných. Žalobkyně praví arciť ve svém 'Odvolacím sdělení, že nelze
zde použíti dvorního dekretu ze dne 4. května' 1841, čís. 531 sb. z. s., ale
i,o jen proto, že dle jejího míněn'Í žalovaný j-edině jest vinen rozvodem,

a připOjuje k tornu, že, i kdyby bylo použito tohoto dV'orního dekretu
každý sondce by jí musel výživné přiznati. Žalobkyně vyslovuje ti~
pou,ze svůj právní názor, že tu není předpokladů pro použití dvorního
dekretu, poněvadž tu není oboustranného' zavinění, zajisté však nechce
říci, že ·nečinÍ nároku na výživné, má-li býti vym,ěřeno podle zmíněného
dvorního dekretu. Nehot nemůže býti pochybno,sti o tom, že jí jde v prvé
ř,adě o to, by jí bylo výživné 'přiznáno a teprve v dTuhé ['adě o to podle
jakého hlediska má býti vyměřeno. Jelikož manželství bylo roz~eden'o
z viny o,bou stran, nemá žalobkyně ovšem nároku na výživné podle §§ 91
a 1264 obč. zák., může jej však míti podle dvorního dekretu ze dne 4.

"
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května 1841 čís. 5,11 sb. z. S., mluví-li pro to poměry a
Dle § 182 c: ř. s. bylo povinností předsedy, dbáti toho, by tyto zvláštní

okolnosti a důvody slušnosti byly vysvětleny. Jest zejména nutno zjistiti,
potfebuje-li žalobkyně, by byla svým manželem vyživována, jaký má
majetek a zda a pokud je schopna, sama se živiti.
Čís.

1473.

Určeni výživného mimosporným řízením dle '§ 16 I. dílčí novely k obč.
zák. nemuže se domáhati nemanželské dítě na otci, jenž jest cizozemcem,
má řádné bydliště v cizině a v tuzemsku se ani nezdrŽUje.

(Rozll. ze dne 7. února 1922, R JI 257/21.)

o b a niž š í s ou d y vyhověly žádosti nemanželského dítěte, bydlícího v tuzemsku, by otec, rakollský státní občan, bydlící v republice
Rakouské, byl \' nesporném řízení uznán p'ovinn~rm 'Platiti výživné. R. ek u r sní s o u d uvedl mimo jiné v d ú vod ech: Právem vyměřil' Prvý
soud v nesporném řízení podle § 16 I. dílčí novely k Gbč. zákonu vyživovací příspěvky ač stěžovatel jest rakouským občanem, poněvadž zů
staly nedotknlitý~,i práv,a a povinnosti cizinců ve smyslu §§ 33--37 obč.
zákona vzhledem k tomu·, že oba státy převzaly zákony až dosml platné.
I když se nepodrobí rakouský 'Občan soudní moci tuzemské, může vymě
řeno býti výživné, jsou-li tu předpoklady § 16 I. dílčí novely. Podmínkám
§ 80 'Odstavec druhý ex. ř. bylo. vyhověllO- tím, že doručeno bylo usnesení
do vlas,tnkh rukou stěžovatele.
Ne j v y Š š í s o II d zrušil usnesení ni,žšÍch sO-udLI.
O

Ů

vo d y:

Nesporné řízení ve smyslu druhého odstavce § 16 první dílčí novely
k obč. zák. nevztahuje se na otce nemanželských dětí, který jest cizozemcem, má řádné bydliště v cizině a v tuzemsku se ani nezdržuje. Pravomoc tuzemských soudú nesahá v ·nesporném řízení tak daleko jako v řízení
sporném. V ouom směru o.vládají úpravu mimosjJorných poměrů právních
statuta rcalia, personalia et mixta a tuzem&ký soudce může v pochybných
případech mimosporných zakročiti 'jJl'oti cizinci jen, pokud zmíněná theorie
to ospravedlňuje. Cizinec v cizině bydlící nepodléhá disciplinární moci
tuzem&kých soudů dle § 19 patentu o' nesporném řízení a nemůže v záležitostech, týkajících se uz.nání otcovství a výživy nemanželských dětí,
odsouzen býti v tomto řízení, hez jakéhokoli zřetele na kompetenčné dů
vody, a to tím méně, jelikož žaloba a rozsudek jsou přípustné pomoe za
předpokladů S§ 99 a !Ol j. n. V tomto připadě je zjištěno, že stěžovatel je
rako.uským státním příslušníkem, bydlícím v Rakousku, který se v čs.
státu ani nezdržuje. Proto jsou usnésenÍ' nižších soudů, vydaná v nezákonném

ří.z-enf, zmatcčna.

Čis. 1474.

Žalující firma (v Zábřehu· u Mor. Ostravy) zapůjčila žalované olomoucké firmě za úplatu sudy a odevzdala v Zábřehu zástupci žalované
fakturu, jež obsahovala doložku: »splatno v Zábřehu, žalovatelno v Mm.
Ostravě«. Proti žalobě o' zaplacení pújčovnéhG, zadané na okresním s,oudé
v Moravské Ostr,avě, vznesla žalovaná námitku místní ne-příslušnosti, jíž
s o udp r v é s t o i i ce vyhověl a žalobu odmítl. O ů vod y': Spornou
. jest otázka, zda fakturová doložka zakládá příslu,šnost dovGlaného so'udu,
když po zaplaceni kupní ceny jde jen o náhradní nárok půjčovného, který
v tomto přlpadě týká se 3 p01ožek, na které nebyly vystaveny zvláštní
faktury. Další spornou otázkou jest, zda fakturová doložka platí i pro
tako'vé obchody, kde kupitel pmstřednictvím svého zástupce přejímá
zboží i faktury v místě prodatelc a odešle si zboží do svého obchodního
místa na vlastní účet. Soud jest názoru, že doložka na faktuře {k p1acení
v Zábl"ehu, žalovatelno v M. Ostravě), třeba v dod,a'tku. na těch fakturách
uvedeno, "s,udyjsou jen půjčené a musí se vrátiti do 14 ,dnů a účtujeme za
každý den 20 Kč", nestačí k založení příslušnosti toholo, soudu ohledně
l1áhr~dního nároku půjčovného, poněvadž strany p,atmě mohly míti ,na
mysli, že podrobují se příslušnosti toholo soudu pro případ neplacení
kupní ceny. Ze slov zákona »ti ber sen d e ten F a k t II r a« sluší dovo,zovati, že zákonodárce rozlišovati chtěl obchody místní, t. j. takové kupní
smlou-vy, kde zboží na témž místě se odevzdává .a přejímá, od distančních
obchodů (čl. 347 obch. zák.), kde zboží z jiného místa .se zasílá. Soud
považuje obchod, .Q který tu jde, za obchod místní, na kterÝ nelze použíti
předpisů dle čl. 347 obch. zák. Převzetím zboží v místě samém na účet
kupitele a zaplacením kupní ceny přestává možncst :pro prodatele určova,tt
místo p.]ni'ní kupujícímu. Soud má za to, že v tomto případě jde jen o místní
obchod, při kterém fakturová doložka nemůže založiti příslušnost dovo·laného soudu, jinými slovy fakturové s"diště dle § 88 odstavec dmhý j. n.
předpokládá obchod· distančnÍ. Rek n r sní s o u d námitku místní nepříslušnosti zamítl. O ú v od y: Oproti názoru prvého soudu dlužno uvážiti, že ustanovení § 88 odstavec druhý j. n. nahražuje pouze úmluvu; stran
v § 88, odstavec PTVý j. n. předpo.kládanou, ustanovujÍc, že úmluva ta platí
za ujednanou, když při obchodech mezi kupci faktura současně se zbožím
anebo před tlím zaslaná a doložkou ,opatřená nebyla pozastavena. Právě
tak jako nenÍ' pochyby ohledně ustanovení § 88 odstarvec prvý j. -n., že
úm·luva sDlniště je přípu,stna II všech smluv, ,není důvodu vylučovati z u·stanovení '§, 88 odstavec druhý j.TI. obchody místní. Soud rekursní nesdílí
ani názoru prvého· soudce, že, ježto, v tomto případě zboží hned při Il'ře
vzetí bylo, zapraceno, nemůže bÝti přijetím faktury založeno ta:kturové
s,udiště nhledně vedlejších záva:ckú. NebOť, hylo-ltumlnveno zvláštní sudiště, nenpravňóvala by okolnost, že 'cast smlouvy nebyla plněna v umluveném místě, k závěru, že strany chtěly od' umlu,venéhn sp!niště usto'upiti. Že faktura, opatřená dolo-žkolI »splatnG "a žalovatelnó« ž·alovanému,
pckud se týče jeho zmocněnci současně se zbožím byla předána, považuje
reknrsní soud právě jakGprvý soud za zjištěno.
Ne j Vy Š š í s o u'd nevyhověl dovolacímu rekursu.

Sudiště § 88, odstavec druhý j. n. jest opodstatněno i tehdy, byla.1i lak.
tnra knpiteli platně předána v prodatelově bydlišti.

(Rozh. ze dne 7. února 1922, R II 21/22.)

Di! vody:
dle

Dovolací 'stížnost napadá. usnesení rekursního sou.du proto, žesudiště
8' 88, odstavec druhý j. n. může býti založeno pouze zasláním faktury
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odjinud, kdežto v tcmto případě byla faktura, jak zjištěno, odevzdána
zástupci žalovaného současně se zbožím v sídle závodu ž'alujíd firmy.
Tento náhled stěžovatelův neodpovídá však smyslu zmíněné zákonné
normy, který dle § 6 obč. zák. je při výkladu zákona směroda'tným. Dle
§ 88 odstavec prvý j. n. mohou strany písemnou úmluvou založiti soud
splniště; ohledně osob, obchodní živnost provozujících, jde zákon ještě
dále a dcwo]uje v druhém ()dstavci,by na místě písemné smlouvy nastoupil'a faktura, opatřená doložkou splatnosti a' žalovatelnosti. Jak písemná
smlouva, zmíněná v odstavc-i prvém, tak i faktura, uvedená v odstavci
druhém, mohou býti nejenom zaslány, nýbrž i odevzdány. Zákon volil
výraz odeslati v druhém odstavci § 88 j. n., poukazuje tím pouze na p r llv i d e ln Ý pří pad obcho·dního·styku a účel prorogační; při osobním
odevzdání faktury bývá předpokladem, že obě smluvní strany mají stejné
bydliště, neb aspoň totéž sudiště a tudíž je v takovém případě žalobci již
pomoženo všeobecným sudištěm dle § 65 j. n. Jes,t totiž řídkým zjevem,
aby kupec si pro zboží dojel do cizího soudního okresu. Zákoa klade spíše
důraz na přijetí faktury beze všech námite'k; zda kupitel
zboží faktnm obdrží pošlou, po-slem, zda mu ji snad odesílatel sám při
nese, nebo zda si ji sám převezme od pro datele zboží v jeho bydlišti, jest
Ihos,tejno, nebol není rozumného důvodu, činiti závislými účinky přijetí
faktury na' způsobu jejího 'Odevzdání nebo doručení kupiteli. Podmínkou
jest, aby kupitel zboží před jeho přijetím, anebo současně s přiie'lím zboží
mGhl zko'úmáním faktury seznati sudiště prodatelem mu navržené; lhostejno
jest, zda sezná je ve svém bydlišti, či s,nad v bydlišti prodatelově, stačí,
splněna-li podmínka, že bylo mu to umo·žněuo, před přijetím, aneb sone
časně s přijetím zboží. Jest tudíž přípustným, aby faktura' kupiteli platně
byla d'Oručena v bydlišti prodatdově, když je tam přítomen, nebol nelze,
l'ředpokládati, že chtčl zákonodárce dělati stranám zbytečné obtíže a vyloučiti osobní předání faktury a účinky druhéhc, odstavce § 88 j. n. spojiti
p o u z e s ode s lán í m faktury. Záleží proto v tomto případě pouze
na ,tom, zda odevzdání faktury zás,tupci žalovaného se stalo so,u,časně
s převzetím zboží. Tato současnost však byla zjištěna již soudem pmce sním á zjištění to převzal i soud rekursní.
Čís. 1475.
Přípustnost pořadu práva pro nárok na náhradu škody za pOužití po.
zemku ku stavbě, železnice dřive. než pozemek byL vyvlastněn. Ustanovení
§ 13 min. nař. ze dne 14. záři 1854, čís. 238 ř. zák., nevztahuje se k soukrom oprávním nárokům na náhradu škody.
-

(Rczh. ze dne 7. února 1922, R II 31.'22.)
Žalovan1í měl koncesi ku- stavbě a provozu železnice na ž·alobcově
po.zemku a počal na něm v roce 1914 sla>věti, aniž by byl pDzemek ten
vyvlastnil. Po vypuknutí' války žalovaný ve stavbě ustal. Zalobce domáhal
se náhrady škody, ježto ža'Íovaný stavěl na jeho, pozemku, aniž si vymoht vyvlastnění, čímž mu byla způsobena škoda, -any pozemky ležely
po léta ladem a ne\'ydaly užitku. Pro c e sn í s o udp r v é s t o I i c e
rozhodl o žalobě věcně, o d vol ac í s o. u d zrušil napadený rozsudek

i řízení mu předcházevší pro zmatečnost a odmítl -ž·alobu. D II v -o -cl y:
V § 9 nařízení ze 14. září 1854, čís,. 238 ř. zák. se stanoví, že koncesionář
má se s majiielem pozemku v první řadě o náhradě za pozemek dohodnouti
a kdyby se to nezdařilo, že má zažádati u místodržitelství o vydání Vyvl'astňo.vacího nálezu. V § 13 cit. nař. se pak stanoví, že veškeré záležitosti,
které se vztahují na VÝkon ustanovení tohoto. nařízení, jsou z pořadu práva
vyloučeny a přikázány úřadům správním. Stavěl-Ii tedy žalovaný jako
koncesionář

na pozemku

žalobcově, činil

tak v mezích své koncese a

může

žalobce nárDky z toho důvodu, že žalovaný stavbn v roce 1914 započal
a dosud ji ned,okončil a o vyvlastnění pozemku žalobcova nežád.al, takže
pozemek Po léta ladem ležel a žalobci tím škoda povstala, uplaltlova ti
jedině u úřadu správního ve smyslu citovanrých právě ustanovení. Pořad
práva je pro tyto nárOky vylDučen a bylo, proto odvoláni uplatňudícímn
zmatečnost ve 5my,1u § 477 čís. 6 c. ř. s. vyhověno a rozsudek, jakož i ří
;:ení, mu předcházevší ve smyslu ustanovení §§ 478 a 471 Č. 5 c. ř. s. a
§ 473 c. ř. s. zrušiti a žal·obu odmítnouti.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a ulo·žil odvolacímu soudu.
by, nehlédě k domnělému, důvodu zmatečnosti, odvolání vyřídil.
'

D II vod y:
Rekursu žalobcovu nelze upříti oprávnění. Zaloba jest žalobou o náhradu škody, kterou si žalobce za žalovaným počítá z toho důvodu, ve
tento Í'ako koncesionář dráhy začal na jeho pozemcích stavěti roku. 1914
staniční budovu a jiné železniční stavby, aniž se postaralo vyvlastnění
pozemků těch, takže pozemky po léta ladem ležeti musily a nevydaly
. užitku. Není sporu o tom, že, kdyby žalovaný se by) postaralo vyvlastňovacínález, byl by pořad práva pro žalob ní nárok vYlončeUl (§ 30 zákona
ze dne 18. února 1878 čís. 30 ř. zák.). Zalovaný mbral však ony pozemky
rryku 1914, nepostamv se dosud o jich vyvlastnění. Dl'e § 10 lit. b) min.
nař. ze dne 14. září 1854, čís. 238 ř. zák., jest podnikatel dráhy povinen
nahraditi veškeru škodu na majetku veřejném i soukromém, která byla
způsobena stavbou dráhy. Dle výnosu ministerstva obchodu ze dne 28.
června 1864, čís. 9400, jÍmž bylo ve známost uvedeno cís. rozhodnu,1í
ze dne 26. června 1864, náležejí spory o· náhradní nároky proti podnikatelstvu dráhy, uvedené v § 10 lit. b) cito-vaného. min. nařízení, před řádné
soudy. Ale i dle z á s a d v š eb b e e n Ý ch patří spory o náhradu ško.dy
jako spory sonkromoprávní, před řádné SDudy, pokud výjimečnou, normo~
nebYlY přikázány na cestu správní, nebo- na cestu řízení nespomého (§ 1338
obč. zák.). Výjimku takovou stanoví § 30 zákona ze dne 18. února 1878
čís. 30 ř. zik., pouze ohledně nál)radních sporů. týkajících se pozemki;
ve prospěch dráhy již v y v I a s t n ě n ýc h. Tam, kde se v y v I a s t·n ě Ul í v ů b e o nes t a I o a ani zahájeno nebylo, jako v tomto případě
nepla!í výjimečná norma § 30 citovaného zákona, nýbrž platí pr.avidlo:
dle nehaž spor takový, jako každý náhradní "por, patří na pořad práva
'viz Pražák: Spory o příslnšnost z roku 1883 díl II. str. 176 až 180). Ustanovení § 13 nařízení' ministerstva ze dne 14. září 1854, čís. ,238 ř. zák ..
o příslušnosti úřadů správních, týká se jenom takových opatření, které
mají, za účel přímé podporování stavby drjh.JL v záimu veřejném, týká
se predmětú, které dle všobecných ZáS~~ p~_~j~1,,\osti po·dléhají úpravě
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úřady správními; rtevztahuje se však na soukromoprávní
na
hradu škody, jichž uplatňování závisí na svobodné vůli poškozeného a
tvoří tudíž záležitost neodvislo·u cd provedení ustanovení zákona o žel.
koncesích (rozhodnutí říšského soudu ze dne 20. říina 1898, čís 342). Poněvadž jest nesporno, že žalovanÝ o vyvlastnění žalobcových pozemků
dosud nezakwčil, patří tato žaloba na řádný soud.

kdyby se i pro nynější dobu podařil, nemohl by býti nijak
a nezvratl1ý pro dobu sonlože v červenci 1919, tím spíše, když
žalo,vaný tuto svou neschopnost oplození Vyvoz,]je pouze ze své nemoci
nervové, jÍž odborný znalec profesor Dr. tl. pro pohlavní styk žalovaného
valného významu vůbec nepřičítá.
ného,

poněvadž

určitý

Čís. 1477.

Čís. 1476.

By byla vyloučena domněnka otcovství dle .§ 163 obč. zák., jest třeba
dnkazu nezvratného. Nestačí důkaz o azoospermatismu, uplynula-Ii od
soulože již drahná doba.
'Rozh. ze dne 7. únera 1922, Rv II 338121.)
Žalobě o uznání otcovství bylo vyhověno snudy všech tří stolic, Ne jvy Š š í s o u d uvedl
'/ dťlvodf'ch:
Uplatňované dovolací důvody neúplnosti řízení a nesprávného právního
posou,zení rozepře dle :§ 503 čís. 2 :a 4 c. ř. s. nejsou oprávněnými. Podle
nálezu a po'su,dku znalce profesora Dm tl-e a Dra! W _a, kteří oplodňující
soulože žalovaného s nemanželslmumatkou nevyloučili, a výpovědi nemanželské matky jako svědkyně zjistil prvý soud, že se žalovanému v prvé
polovici července 1919 soulož s ní podam~, a soud odvolací převzal toto
ziÍ'štění skutkové prvého soudu, totiž že soulož mezi nimi byla vykonána.
K'dyž nižším soudům tyto dukazy stačily k jich pře,vědčení, nebylo třeba,
by další důkazy prováděly (§ 275 c. f, s.), soud odvolací pak není povolán, aby jich hodnoceni důkazů přezkoumával, naopak je na jejich' zjištění skutkové spisům odpovídající vázán (§§ 272, 498, 503, 509 c. ř. s.).
Provedení důkazu znaleckého prolesorem Dremtl. žalovaný ničeho nevytýkal {§ 196 c. ř. s.), nález ,a posudek jest úplně jasný a určitý a stačí
k úplnému vYsvětlení a dúkladnému posouzení této rozepře ~§ 503 čís. 2
c. ř. s.). Vždyť dle něho netrpí žalov'aný žádnou organickou chorobou
nervovou, která by možnost soulože vylučnvala, ani takovými známkami
ne'u,rasteuie, které by důvodně k neschopnosti soulože a priori poukazovaly, není vylou,čena možnost oplodnění ženy, i když relativní dočasná
nebo částečná neschopnost tu byla. Připouští sice možnost psychické
impotence, k jejímrž zodpovědění by bylo třeha dalšich důkazů. Dů'kazy
ty, pokud toho bylo třeba, soudem byly provedeny a výkon soulože zjištěn.
Tím námitka nemožnosti soulože padá. Pokud pak se týče námitky neschopnosti oplodnění, znalec jí pro tento. případ ani nepřipusii! aninevyloučil, nýbrž prostě p'oukázal k tomu, že by se mohlo jednati o t. zv.
,azoosp'ermatismus, ve které příčině jest se .obratiti na soudní lékaře z povobní. Není proto již předmětu důkazu, o němž by tento znalec měl býti
slyšen. Protidůkaz vedený proti zákcnné domněnce otcovstvf dle § 163
obč. zák. musí, má-li míti úspěch, býti zcela ur'čitý, jasný a II cz v r a t n Ý
t a k, aby jeho výsledek nezanechal té nejmenší pochybnosti o tom, že
dítko ž'alovaným vúbec zplozeno býti nemohlo. Takový vý"lcdek by nikdv
nemohl míti důkaz provedený teprve nyní'o azoo,spermatistDu žakvz
v

-

Tichému
by mu složil

společníku nepřísluší
účet z obchodování.'

ze zákona

vněi

komplementái'i nárok,

.;I(02h. ze dne 7. února 1922, Rv II 359/21.)
Žalo,ba, jíž domáhal se tichý společník
účet z obchodování, byla s o u d y vše c
v jl Š š í m se II dem z těchto

.na komplementáři, by mu složil
h tří s t 'O li c zamítnuta, N e j-

důvodú:

Dovolání směřuje proti té části odvolacího rozsudku, kterouž byl potvrzen výrok prvého soudu, zamítající žalobní nárok na složení úplného
účtu a uplatňUje dovol~cí důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. Než výtka, že' odvolací soud v tom směru nesprávně pose-udi'! vec po stránce právní, není
oprávněna. Kontrolni práva tichého společníka vůči komplementáři jsou
v čl. 253 obch. zák. uvedena pře s ně a v Ý I u č n ě. Jel tichý společník
dle tó·hoto článku zákona pouze oprávněn, žádati na komplementáři, by
tento s iiímsděliI přepis roční Mance, a může pak, nahlížeje do obehodníéh knih a papírů zkoumati, zda bilance jest správná. Brání-li mu komplementář u výkonu těchto práv, může tichý společník u obchodního
sondu, navrhnouti, by bylo komplementáři uloženo, by s ním sdělil bilanci, předloží.] 'Obchodní knihy a papíry:a podal jinaké vysvětlivky. Nárok,
aby mu komplementář složil úplný účet o obchodování, tichému spo,leč
níku dle dotčenéhočlá,nkuobch'odního zákoník'a nepříSluší. V té příčině
platí tytéž zásady, jako dle čl. 160 obeh. zák. při komanditní společnosti.
Ustanovení o,bčanského zákoníka, zejména § 1198, nelze se do,volávat.
nebol d{e čl. 1 ·obeh. zák .. přicházejí předpiSY obecného práva občanského
v obchodních záležitostech v úvahu jen podpůmě; ježto pak právní poměr
stran v na'Značenéril směru jest upr:aven obchodním zákoníkem,.,nelze- užíti
us,tanovení . zákoníka občanského. Z e z á k 0)1" nemůže tedy. dovolatel
odvoditi žalobni nárok na složení .úplného účtu o,obchodování žalovaného,
o který nyní jedině jde. S m I o uv o u lze ovšem rozšířiti prá"a tichého
společníka, a mohla by také býti stanovena povinnost komplemwtáře ke
skládání účtu. Ale notářský spis ze dne 19. ledna 1911 neobsahuje v tom
směru výslovného njednání. V článku. VIII. opakuje se v podstatě jen doslov čl. 253 okh. zák., a vyúčtování podílu na zisku, o němž jedná článek
VIL, děje se rovněž n'a Í;ákladě bilance. Že ddla pozděii mezi stranami
výslovně nebo mlčky k dahodě o složení úplného. účtu,po případě, že
ža.lovaný uznal příslušnou povinnost, nebylo; v:prvé stolfci tvrzeno. a ani
v žalobě, ani přI ústním jednání nepřednesl- žalo,bee v tom směru žádnýc11
5kutečnosti, ,2nfž m~bídl o tenl c1f1 kazů. To, co v té příčině uvedl v Od~TO-
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lacím a dovolacím spise~,~ls,óu novoty, ke kterým dle ~§ 482 a 504 c. ř. s.
nelze míti zření.
Čís. 1478.

,

Sprost~e~ovatel, jenž nejsa s to, najiti na věc kupce, koupil ji napotom
sprostředkovatelskou odměnu.

sam, l1ema l1aroku na slíbenou

<Rozh. ze dne 8. února 1922, R I 169/22.)
Žalovan~ slibili žalobci odměnu, r,"jde~ li jim kupce na jejich dům za

350.0?0 K. Zalobce, nemoha najíti kupce, koupil dům sám a domáhal se

~o te zapl~cel1í slíbené pravise. Pro ce s II í s o udp r v é s t o I i c e
zalobu zamltl. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek prvého soud'U, a uložil
mu·, by, vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a pak znovu rozhodl. D ů v·o d y:
Smlouva dohodU, o jakou tu jde, jest smlouvou sui generls a pro obsah
?ml.ouvy ~é jest rozhodným ujednáni stran i§ 859 'Obč. zák.). Dle provisních
lIstu zavazali se ž·alovaní zaplatiti 2 pmc. prcvise íalohci pro případ,
bude-h sprostředkováním a přičiněním žalobce uskuteoněn prodej jejich
d?mu, a v dOPISU ze dne 18. ledna 1920 prohlašují žalovaní, že jso-u ochotni
dum prodati uchazeči, jenž jim žalobcem bude imenován ·a že s návrhem
tím stOjí mu ve slově d(} 30. ledna· 1920. Žalo-bee, jak tvrďí, vyvíjel činnost
ab~ JlY?dej d-omužalovaných spmstředkoval a uskutečnil, a teprve kdyŽ
ve,skera Jeho snaha, najíti uchazeče, byla marná a· lhůta, do kdy uchazeče
mel JmenOvalI" měla uplynouti, rozhodl se jako 'kupec domu sám Vystoupiti,
smlouvu kupU! 30. ledna 1920 se žalovanými uzavřel a nárok na provisi
_lak }vrd~ hned ,uplatňoval. Po názoru (}dv·olacího soudu měl by žal'ohc~
v pnpad~ tak.:vem nárok na provisi, nelJo! při smlouvě c!ohodči jest toliko
rozhodnym, ze byl smluvený výsledek po-ivoděn, o tó se žaIovaným také
Je~n Jednalo, osoba kupitele byla jim vedlejši a žalovaní žalobce také bez
namlt~k, z~ kupitele přijali. Neodpovídalo by slušnosti, by žalobce, když
sku~ecne cmnost sprostředkovatelskou vyvíjel, výsledku činností tou ne~.osahl,! ~ak výsle~ek smluvený vstoupením za kupitele (tedy také svou
eI?n~st;) pnvo~II, naroku na provisi neměl. Okolnosti pro rozhodnutí sporu
dulezlte, zda zalobce skttečně vyvíjel činnost sP'rOstředkovafel'skon a
p;odei d?,mu .uskutečI;iti se snažil, což žalovaní popřeli, zjištěny nebyly a
zustal~ nzenl v prve st(}lici ve směru tom neúplným. Tím trpí řízení
:,", pr;,e stolICI ~odstatnou vadou, která zabránila důkladné vysvětlení a
radne posouzem rozepře.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacíhc soudu a uložil mu, by
rozhodl n žalobcově cd-volání ve věci samé.
Důvody:

Rekursu nelze

upříti oprávněnosti.

Dle všeobecných právních pravidel

§§ 859, 861 a 914 obč. zák. o smluvních závazcích jest pro -posuzování
rozsahu práva povinností stran. 'především směrcdatné jich prohlášení a
strany ručí Pouze v jeho nwzech. Vzhledem k prohlášením žalovaný·ch ze
dne 3., 16. a 18. ledna 1920, nelze pochybovati ú tom, že slíbili odměnu
!OOO Kč ž;,!?bci jako sprostředkovateli a nikoli jako kupiteli. N.atom niceho nemem okclno·st, že žalovaní přiiali žalobce i"ko kupitele a nd něho

dostali touž kupní cenu, již po případě byla by jim zaplatila· třetí osoba"
neboť pro sml uvní závazek žalovaných nemúže býti směrodatným hcspodářský výsledek prodeje, nýbrž, jak výše dolíčeno, výlučně smysl a rozsah
jejich prohlášení, žalobcem přijatých. Z doslovu těchto prohlášení je
dejmo, že strany měly na mysli cizího kupitele, neboť je-n v tomto případě
lze mluviti o sprostředkování prodeje, čemuž nasvědčuje i tvrzení žalobce,
ie před 23. lednem 1920 neměl úmyslu, dům od žalovaných sám koupiti a
slova v dopisu žaiovaných ze dne 18. ledna 1920 "prohlašujeme, že jsme
ochotni, prodati tento dům za 350.000 Kč kupci, jejž nám p. Julius S. (žalobce) oznámí«. Jelikož žalobce se domáhá zaplacení provise, která mu
byla přislíberra žalovanými za spros.(ředkování prodeje a toto, jak žalobce
sám uznává, minulo s,e úspěchem, nemůže žádati ja,ko kupitel .odměnu"
která mu nep-řísluší ani jako sprostřcdkovateli. Za tohoto stavu věci není
potřebí zjistiti, vyvíjel-Ii žalobce skutečně činnost sprostředkovatelskou,
a řřzení první s.tolice není kusým. Slušelo se proto napadené usnesení
zrušiti a druhé stolici uložiti, by o odvolání ža,lobcově rozhodla ve včci
samé.
Čís. 1479.

Manže!, jemuž manželka vypověděla správu jmění, jest nadále pOUIW
jednatelem.
Manžel se může domáhati mi-hrady nákladu, třebas je bYl vynaložil
ještě za trvání správy, vybočovaly-li z mezí správy jmění.

nezmocněným

<Rozh. ze dne 8. úno-ra 1922, Rv I 866 121.)
Mezi manželi, kteří byli spoluvlastníky usedlosti, vedl se spor o' r-ozvod
manželství od stolu a LOže. Již před podáním žalo·by o rozvod (v březnu
1920) vyp(}věděla manželka manželi správu,svéh(} jmění, manžel' však
přes to prodal v květnu 1921 několik kusů dobytka a nevyplatil ~manželce
příslušné části strženého p-eníze, a'č ho o t(} upomínala. Pro-ti žalobě
lia zaplacení poloviny strženého peníze namítl žalovaný manžel jednak,
že žaloba jest předčasno.u, ježto vede dcsud bez odporu žalobkyně dále
spo-Iečnousprávu, takže vydání požadovaného peníze musÍ předcházeti
súOtování, jednak uplatňoval vzájemnou pohledávku ve výši zažalované
pohledávky, ježto po pT(}deji dobytčat v květnu 1921 zaplatil svému otci
a švakru dluh, kterým byl jim povinován cd roku 1914 za peněžitou a
naturální výpomoc při požáru stodoly, náležejÍcí lm spo-lečné usedlosti.
Proces-ní soud prvé st-olice žalobě vyhověl. Důvody: Žal-ovaný _nehledě ku případné své pohledávce vzájemné by'] povinen, polo-vinu
peněz za, prodaný dcbytek žalobkyni vydati hned po přijetí trhové ceny
a nemůže se dovolávati toho, že třeba dříve předs-evzíti súčtování výnosu
a vydání h(}spodářského roku. Vždy! rranžel spravuje podle § 1238 obč.
zák. majetek manželčin' jen, p.okud ona tomu neodporuje. Zde však žalobkyně žalovanému správu svého. majetku vůbec vypcveděla ·a' nebyl nadá1e
7alovaný ani oprávnčn, by společný dobytek o své újmě prodával. Učinil-Ii
tak, frčí podle § 1295 obč. zák. žalobkyni za škodu a má tedy při nejmenším povinnost vydati jí p(}lovinu stržené ceny trhové. Žaloba není tedy
n.ikterak předčasnou. Leč nelze uznati ani j~oucnost navzájem namítané
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pchledávky žalovuného. Po vypovězení správy majetku žalobkyní neměl
zalovaný za manželku ani dluhU platiti a, učinil-li tak, předsevz8<1 jednáuí
to proti výslovné vůli žalující strany. V takovémto případě nemá p"dle
,S, 1040 obč. zák. vůbec nároku na> náhradu nákl",du za žal,obkYui učiněného
a mohl by se hojiti jen tím způsobem, že by to, co za žalobkyni vynaložil,
požadoval od příjemce zpět. I kdyby tu však nebylo tohoto zákonného
předpisu, nebylo by lze pohledávku žalovaného uznati za dospělou. Soudce
sdílí náhled strany žalující, že by mohl žalovaný dluh, který vznikl v době
sDolečného hospodaření, pouze tenkráte proti žalobě s úspěchem. namítati,
kdyby předložil zevrubné účty o příjmech a vydáních za onn dobu a prokázal jimi, že dluh onen z příjmů v té době zapraviti nemohl, nebo že
polovinu docíleuého přebytku manželce vyda!J. Podle § 1239 obč. zák. není
ske manžel povinen účty za dobu SPOlečného hospodaření skládati a platí
domněnka, že účty is.ou vyrovnány. To. však jest právě jen domněnka' a
manžel, který tvrdí, že něja,ký dluh vyr.ovnán nebyl, musí právě proto
dodatečně jej vyúčtovati a měl by nárok na zaplacení polovice oproti manželce jen, kdyby pmkázal buď, že tehdejši příjmy na'ň nestačily, nebo že
docílený přebytek byl mezi oba manžely rozdělen. Pokud takové vyúčtc
váTIli.se nestalo" není pohledávka žalovaného z důvodu placení společných
dluhů v době správy majetku manželčina dospělou a proto podle § 1439
obč. zák, ku započtení s'e vůbec nehodLO d vol a e í s o u d ža:lobu pro
tentokráte zamítl. D ů vod y: Odvolací soud shledává odvolání odůvod
něným pokud S'e týče právního poso-uzení věd v tom s,mčru, že žalovaným
namítaná pfedčasnost žaloby nebyla v p'rvé stolici správně posouzena.
Dle nesporného přednesu stran vede žalovaný hospodářstvi na celé usedjosti, kteráž patří každému ze sporujících s,e stran polovicí, i po výpovědi
správy žalovanému ohleduě poiovice, žalobkyni patřící. Když tedy ye
skutečnosti správa dGsud se vede a žalcbkyně ohledně své polovice neučinila jiného .opatření, zejména v tom směru, že by se ustanovil společný
s.právee {§ 836 obč. zák.) a tudíž správu její polovice usedl.osti, žalovaným
vedenou, trpí, jest správným náhled žalovaného, že nemůže žalobkyně,
dokud žalovaný nesloží účtu za h.ospodářské obdebí, domáhati se jednotlivých výtěžků z hospodářství, pokud připaldají na její polov'ci, nebo!
ÍJez složení účtu ze správy a vyřízení jeho rrelze posouditi, zdali a kolik
má žafobkyně ze správy k dobru. Zalobkyně musí, s'e tedy předem domálmti složení účtu· na žalovaném po případě spmem, dokud však účet vyřízen není, jest žaloba., o n.iž tu jde, předčasnou. Zalobkyně sama musela
uznati za sp.oru, že žalovaný kryl i různé výlohy a ku posouzení celého
poměru jest potřebí vyčkati uplynutí hospodářskéh(} období.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil r.ozsudky obon nižších soudů a vrátil věc
prvému sou·du, by o ní znovu jednal a ji rozhodl.
Dú vod y:
Dovolání jest oprávněno z uplatněného dovolacího, ditvodu § 503 čís. 4
c. ř. s. Dle § 1238 obč. zák. platí domněnka, že ma'nželka, v,okud neprojevila odporu, svěřila manželi Jako svému zákonnému zástupci správu
svého volného jmění. a p'ckládá se dle § 1239 obč. zák. manžel v tom pří
padě s:!cc za zmocněnce, ručí však jen za kmenové jměl1'l neho jistiri'u,
ó užitckh, za této spr8.\;y rřiiatých, nenlus,í vš,"l; - není-li tak výslo,-ně

vymíněno účty klásti a má se za to, že jsou tyto až na den zrušení
správy vyro'vnány. V tomt.o případě vypověděla, jak nesporno, žalobkyně
žalovanému správu. m::ujetku dne 8. března 1920, od té doby přestala' tudíž
oprávnění, manželi v cit. §,§ propůjčená, a pokračuje-li žalovaný přes to
'ie správě jmění manželčina, jest pouhým jednatelem bez příkazu, který
proti vůli manželky osobuje si správu jejích záležitostí. Nelze s.ouhlasiti
s odvolacím scudem, že žalobkyně, když nadále trpí tuto, správu žalovaným
a když neučinila návrhu na zřízení správce spoleDné věci (§ 836 obč. zák.),
žalo~,a'nému správu jmění nadále ponechává, neboť Hm by se přezírala'
skutečnost, že žalobkyně jemu správu skutečně vypověděla; více, než
odpor' takto projevený, zákon nežádá a není zajisté třeba, by manželka
učinila! ještě další .opatření, by manželi správa taková byla skutečně také
odňata. Jako nezmocnený jednatel by! by žalov,aný stejně jako každý
zmocněnec povinen, složiti účet dle §, 1012 obč. zák" jestliže odpůrkyně
vypovčdčvšl správu jmění, by za t·o žáda,la a vydati zároveň ia}obkym
veškerý z jednání vyplynuvši nžitek, V tomto případě jde o prodej něko
lika kusů dobytka, jež oběma stranám sp,o!ečně patřily a jest nárok žalobkyně nai vydání jejího podílu z dociJeného výtěžku odůvodnĎn i v ustanoveních §§ 830, 837 a 839 obč. zák. Žalovaný může si ovšem sraziti nutný
a užitečně učiněný náklad' ,(§§ 837 a 1014 obč. zák.), musí jej však i1čtem,
náležitě složeným, vykázati a správnost účtu pmkázati; 'k ÍQmu pak podává dosta'tečný podnět j příležitost tento sporo vydání spoluvlastnického
-podHll' na výtěžku a nesrovnává se ani. se zákonem ani -se zásadou procesní ekonomie odkazovati žalobkyni, by předem žalovala o-složení účtu
a na! ten způsob místo jedno-ho vedla několik worů, když žalovaný může
Ul vlastne' i m'á za současného složení účtu svůj protinárok' z tohoto, důvodu
uplatniti obranou proti žalobě této. Důvod, že účet sro-žiti lze teprve po
uplynutí hospodářského období, které ostatně od výpovědi správy již podrulié uplyml1o, tomu vaditi nemůže. Pokud jde o protinárok, jejž žalovauý
uplatňuje se kompensací nárok ze zaplacení společného dluhu u otce
zorem sl)udu prvé sto,lice, že bez zv,láš!ního, zmocnění žalobkyně k placení
dluhů za. ni oprávněn není a ,že mu z to,ho prot~ nf nemůže nár:ok vzejíti,
leda že by zaplatil dluh její, za který by však i on ,osobně neb s určitou
majetností ručil (§ 1358 'obč. zák.), anebo že by věřilel žalobkyně, jemuž
plaJtn, nárok svůj postoupil <§§, 1422 a 1423 obč. zák.). V tomto. přípa·dě
uplatňuje se kl)mpensací nárok ze zap,lacení spGlečného dluhu II otce za
žal.ovaného AntGnína P-a a švakra Josefru K-a, vzešlého znovuzřízením
shGřelé s,todoly a opatřením náhrady za sho-řelé zásahy obilí. Ve skuteč
nosti jde sice o ná'klad, spadající ještě do doby, kdy' žalovaný za souhlasn
lalobkyně spravoval její jmění..Tu qlužno však zjistiti a rozhodnouti, zda-li
tento náklad byl učiněn v mezích správy jmění, či zda vybŮ'čovaI z mezi
těchto, a; týkal se jmění kmenového. Nebol ma,nžel může se domáhati náhrady těch nákladů, které vybočo-valy z mezí správy jmění, poněvadž
dle § 1239 obč. zák. byl povinen, zapravovati z požitků jmění toholo pouze
náklady spojené se správou jmění. V novostavbě shoře,lé stodoly nelze
spatřovati jednání v mezích správy jmění; jím rozmno·ženo bylo jmění
kmenové, jehož p.olovička náležela, žalobkyni, nebo! požár, následkem
něh.ož stodola shořela, dlužno dle § 1311 obč. zák. pokládati za náhodu,
iež cO. do. manželčiny polovičky stihla manželku, a tedy manžel nebyl
povinen, náklad na nGvostavbn co do manželčiny polovičky hraditi z vý-
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BOSU jmění tohoto. V těchto směrech jest tudíž dovolání oprávněno, přes to
však nebylo lze vyhověti návrhu dovolacímu na změnu rozsudkl! soudu
odvolacího a obnovu r'ozsudku první stolice, ježto nebyly s uvedených hledisek probrány a zjištěny shora naznačené, pro spor důležité o.koInosti.

Čís. 1480.

Žalobu o rozluku nelze za řízení změniti v žalobu o rozvod manželství
od stolu a lože.
(Rozh. zc dne 14. února 1922, R I 99/22.)
V říze·ní o žalobě o rozluku manželství vznesl ža,lobce návrh,
případ zamítnutí žaloby o rozluku manželství bylo uznáno na

by pro
rozvod
manželství ad stolu .a lože z viny žalované. Žalovaná se proti návJhu ohradita, s o u' d p r v é s t o I i c e však pfes to návrh připustil. Rek u r sní
s o u d zamitl navrhované rozšíření' žalobního žádánÍ. D u vod y: Žalo'bcem na,vržené rozšíření ža,lobního žádání obsahuje změnu žalobního nároku. Změnu tu, s níž strana žalovaná souhlasu neprojevila, pokládá rekursní sond P'O rozumu § 235 odstavec druhý a třetí c. ř. s. za nepřípustnou,
poněvadž řízení o rozluku, manželství je ve smyslu § 13 p'Oslední odstavec
zákona, ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. řízením officiosním,
kdežto řízení o rozvod manželství od stolu a lože podléhá všeobecným
předpisům civ. řádu so·udního. To vyplývá jasně z předpisů § 4 dvor. dekr.
ze dne 23. srpna 1819, čís. 1595 sb. z. s. a z ustanovení § 6 min. nař.
ze dne 9. prosince 1897, čis. 283 ř. zák., dle něhož soudce nesmí příhlížeti
k neuplatňovaným příčinám rozvodu, tudíž jest omezen návrhy stran,
a ze srovnání tě chi o předpisů s ustanovením §§ 9 a 10 posléze cit. nař.,
dle nichž má místo úřední šetření pouze v případě neplatnosti nebo rozluky manželství. Také důvody, pro které uznán-o býti může na rozvod
ve smyslu § 109 obč. zák., nejsou iotožnys dírvody, pro uěž žalov~ti lze
o rozluku dle § 13 zák. rozlukového, a nemůže protO' změna žaloby jíti tak
daleko,by projednávalo se 'O nároku, k jehož uplatňování předepsáno
jest zcela jiné řízení než k up1atňování původ'ně zažalova·ného nároku.
Změna ta vzhledem k různosti duvodů, o něž by se ten a onen nárok opíral,
způsobila by též valné stížení a průtah jednání. Názor prvého soudu, že
navržená změna jest již proto přípustnou, že sám rozlukový záknn v § 13
Ht. i) připouští možnost, že nemusí býti uznáno hned na rozinku, nýbrž
že muže býti uznáno napřed na rozvod od stolu a lo'že, není spTávným,
neboť výrok tento jest pouze v tom případě přípustným, žaluje-li se na
rozluku pro nepřekonate,lný odpor, v ostatních přípa·dech § 13 pod lit.
al-hl uvedených však výrok ten přípustným není. Žalobce sice uplatňuje
také duvod rozlukový dle § 13 lit. io) rozl. zák., ale důvodu toho použíti
nelze, po-něvadž se žalovaná k žádosti za r'Ozluku pro nepřekonatelný
odpor nepřipOjila.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhově.f dovolacímu rekursu.
Důvody:

Netřeba

blíže

oddvodňovati,

že eventuální žalobní návrh, aby místo
§ 13 lit.e), 1), hl, i) zá-

púvodně navrhované ro·zluky manželství podle

kona ze dne 22. května 1919, čÍs. 320 sb. z. a n., bylo z viny žalované
strany nalezeno na rozvo,d manželství od stotu. a lože z viny ža,lované,
obsahuje v sobě změnu žalobního důvodu. Žalobce to také beze všeho 'uznává, míní však proti názo-ru rekursního -soudu, že připuštění jeho eventuálního
žalobního návrhu by nezpůsobil" ani značného stížení ani prutahu jednání,
a že ani rozdílnost řízení nent tak podstatná, by mohla býti pokládána
za důvod jeho zamítnutí. Třeba že v -tomto sporu, v nčmž návrh na změnu
žalobní prosby by,l podán již takřka na konci pruvodního řízení, nebylo
by třeba obávati se značného stížení a,ni průta.hu jednání <§ 235 od·stavee
třetí c. ř. s,), přece podstatný a 'zásadní rozdfl soudního řízení v obou
pří]Jadech vylučuje, by návrhu žalobcovu mohlo býti "yhověno. Jak sám
stěžovatel připouští, jest řízení o' ža']obě na r-o-zluku manželství řízením
officiosním, v němž soudu jest se říditi kmmě předpisů civil. soudního řádu
ustanoveními § 8 a násl. nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák., poku·d se týče §, 13 a násl. dvorského dekretu
ze dne 25. srpua 1819, čís. 1595 sb. z. s. s tou obměnou, že dle čl. V. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. se neustano'vuje obhájce
svazku manželského. Prvý ro,ki žaIobní odpověď odpadá, za to· jsou vzhledem k zásadě vyhledávací novoty v rámci l1,platuěného dllvodu rozluky
přípustilY v řfzení opravném, vyšší stolice n'ejs.ou vázány zjištěními nižšíeh soudů, a mohull, jsouce povinny z moci úřední oceňovati výsledhs
prův.odního řízení, n~i·íditi doplnění neúplného řízení pruvndního, a za
tím iíčelem, i kdyžiieúplnost řízení ani nebyla vytýkána, buď samy p"ovésti ,nové důkazy (II. stOlice), pokucl se týče zrušiti rozsudek a naříditi
úoplnění důkazu ml. stolice). Naproti tomu v řízení o žalobě na rozvod
ma-nželství od stolu a lože jest třeba naříditi prvý rok, při němž ro'zsudek
pro zmeškání, v. řízení PIV uvedeném vyloučený, může býti vydán -a' jest
udělení lhůty žalované straně k podání žalobní odpovědi obligatorní. Pro
řízení opravné platí ustanovení § 461 a ,násl. civ. soudního řádu, a isou
v něm jmenovitě novoty vedle § 482 c. ř. s'. vyloučeny. Dle toho nejde
tu - jak míní stěžovatel - o mezeru v zákonodárství, není-li zde zákonného ustanovení, které by strany ·o,p.rRvňovalo pO' provedeném řízení ·rozlnkovém žádati za povolení rozvodu manželství, a to, co zákonem stanoveno jest při žalobě o rozluku pro nepřekonatelný odpoI .'§ 13 lit. jo)
zákona ze. dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. an,), nelze rozšiřovati na
ža,I'Oby, , nichž se uplatil ují ta,ké jiné důvody rozluky.
Čís. 1481,
SpOlečnost

s r. o. nemá, pokUd nebyla zapsána do

rejstříku,

procesní

zpusobilosti.
(Roz!l, ze dne 14. února 1922, R I 108/22.)
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e rozhodl věcně 00 žalobě, vznesené neprotokolovanou dosud společností s t. 'O. O d vol a c í s o u d
7Tušil sám od sebe napadený rozsudek i s předchozím řízením a žalo-bu
odmítl. D ů vod y: NapadenÝ rozsudek a řízení jemu předcházevší nemúže
obs,táti před zákonem, trpíc vadou, jež zakládá zmatečnost celého, řízení,
a jež, jsouc nezhoji'telna, nedá se Ddstraniti. Na soudě múže totiž žalovati
a býti žalován pouze ten, kdo má procesní způs"bilost {§ 1 c. ř. s,), ta
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v'š~k .ne~yhnl!telně ,Dt~dpoklác1á. že dot~á-D.S.'Dha_=----<lt'~iGká:- __n€bo
pra~llJcka, (' Je vyb~ven,a právní osobností, t. j. může býti nositelem práv
~ z,ava"k~ §. 19 ob~. za~.). Osobám, jež nemohou ani nabýti, práv, ani
\ ~Jlt:, v, za~a~ky, z~usobuost procesní naprosto scházÍ. K těmto osobám
nalezl zaluncl spolecnost, poněvadž, jak nesporno, se utvořila v základě

~ml~uvy

sP.?lečnos;t s ,ručením obmezeným ve smyslu zákona ze dne
!90~, CIS. 58 r. zák., do rejstříku sPolečnostního však dosud za-

Jako

. !,rezna
psar:a. nem, nasledkem toho jako. taková jí není i§ 2 čís 2 za'k
d
G brezna 1906
-8'
.
\"
ze ne
.: .
. ' c;s. ". r. zák.) a schází jí proto právní osobnost a v dů
oledku toho. I zPusobIlo.st procesní. Nedostatek procesní způsobilosti lze
lce
odstramtl, u osob, jež n:ají právní osobnost a hmž jen schází zPůso
.Ilost proc,~sm" nelze Jej vsak ?dstr~niti u osob, které, j,ako tomu jest
, tomto pnpade, nemohou nabYlI prav ani vcházeti v právní závazky
n~bot oso~ .takových tu právně vůbec není. Žalobkyně, jsouc s.i clobř~
~,edoma_ na~ledkú ~,stanoveni § Z čís. 2 zákona ze dne 6. března 1906,
CIS. 58 r. zak., snazl se Jlronilmouti s náhledem, že jest .aspoň společností
Ve smyslu ~stano:ení
1175 .obč. zák. Žalobkyni sluší dáti za pravdu
~tom, ze ,clen~ve sp?lečnosti s ručením omezeným, dokud SPolečnost
J '_ o. takova nem _zapsana do· rejstříku společnostního, mohou tvořiti spo:ecno~t ~Ie § 1170. Ob~. zák., jenže ža~ob~~ně ~ři tom přehlíží, že to jest
,polecno,t Jednotlrvych osob ohledne nlz obcansk'
'k
'"
,
b
dl ľ"
y za onnepnp·oustl,
a y ve a Irmu, J~k? tomu jest zde, kde žalobkyně vede označení "X.,.«
a aby Jako taka'v,a ,zaJovala; jako žalobci mohou v případě takovém' VystOUPIti peuze jeJI clcnové pod vlastními jmény.
Ne j v y Š š í s o n d nevyhověl rekursu.
V'

t

I,

Dfivody:
. výtka, ,že soud druhé stolice neodvodil příslušných důsledků p , _
nIch z~ sycho ll3zoru, že členové zamÝšlené SPolečnosti tvoří sPoleč~~~t
vodle_ I,. ,1175 obo, zák., není odůvodněna. Žaloba byla. podána společností
~ rucemm obrn,; pokud ~e, tÝče t o u t o· neprotokolovanGu· společnosti,
~aslo~pen~u, svym,; spolecmky. Jako žalobci nevystupují tedy členové
;,pol,;cn3stI z~ll1ze~e, podle občanské~o zákona, nýbrž splYlečnost obchodní,
K~era vsak p~ed zaplsem do ohehodmho rejstříku podle § 2 ods.tavec druhý
zak, ? ~p".lecno~t,:ch s r. o., n:~xlslnJ,: a nemůže tedy žal'ovati. Osoby,
ledna)lcI p,red zaplse511 do re)stnku Jmenem společnGsti, ručí pod.le téhož
ustanov':ll1 ? S? b n ,e, a n,rohou proto také jen osobně vystupo'vati. Jest
:lC~ .:prav~ne; ze 111uze by-tJ I pro společnost s r. o. dosud nezapsanou
lmem ,nabyvano, avšak toHko s účinkem ode dne jejíh~ skutečného vzniku'
t. J. zaplsu do obchodního rejstříku, který dosud proveden nebyl.
'
Čís. 1482,

POdná~em,:ík nemů.že _~e domáhati proti pronaiímateli odkladu exe.
kuce vYkhzemm bytu (naTlzení ze dne 25. 'června 1920,čís
b
. '..
)
. 409 S.Z.an
(T(ozh. ze dne 14, února 1922, l( I 135122.)

V řízení o exekuci vyklizením, již vedl pronajímatel proti nájemníku
podnIfenmíku, domáhal se podnájemník odkiadu exekuce. S o udp r v é
s t o I i c e .odkladu nepovolil, rek u r sní s o u d návrhu na odklad vyhověL D ů vod y: Rekursní soud nesdílí názoru prvého soudu, že pod-

I

wijemník není také pDvinnou stra.nou, a přikloňuje s·e k opačnému náhledu
stěžov,atelově. Povinnou stranou v exekučním řízení jest osoba, proti' niž

plrsobí elCekuční titul a proti níž exekuce směřuje {§I§ 1 a 4 čís. 5 ex, ř.).
k vyklizeni a odevzdání najatých místností, vydaný dle § 567
c. ř, s. prcti nájemci je zároveň exekučním titulem proti podnájemníku a .
púsobí také proti nemu (§ 1 čís, 4 ex. ř, a· § 568 c, ř. ,,). Jest tudíž ZaJ to
míti, že povinnou stranou je zde nejen n'demce i stěžovatel, který dle
tvrzení exekučního návrhu samého je podnájemnikem v najatých místnostech a který rovněž má býti vYklizen. Na stěžovate.]e jest proto použítí
ustanovení vládního nařízení ze dne 25, června 1920, čís, 409 sb. z, aJ. n.,
poněvadž d.ne Zl, listopadu 19Z1 návrh na odloženi exekuce na clo bu jednoho čtvrtletí podal a potvrzeními bytového úřadu a obecního úřadu
dostatečně doložil, že se o jiný byt a místnosti pro sebe ucházel, aniž
by jich n",lézti mohl.
Ne j v y Š ~ j s o li cl ohnovil usnesení prvého soudu.
Příkaz

Důvody:

Podnájemník jest ovšem v tomto

připadě

stranoll povinn,Qu,

pončv",dž

exekuční titul' vydaný pmti nájemCi působí p.o<1le § 568 c, ř. s, také proti
němu jako podnájemníkovi a exekuce jest proti_ nčmu navržena. Přes to

\ šak není pcdnájcmn.ík oprávněn žádati Z3' odklad vyklizení místností, jím
používaných. Zákon ze dne 8, dubna 19Z0, čís, 275 sb. z. a n, propůj'čuje
ochranu bytovou vždy jeTI proti pronajímateli, tedy nájemníku proti majitelibytu .a podnájemníku proti nájemci. S tím smvnale uvádí nařízení
ze dne 25. června 1920, čis, 409 sb. z. a n, jako osoby, oprávněné k návrhu
na odklad exekuce vyklizením bytu jen osobY, které jsou v přímém poměru ku pronaiímateli bytu. Mezi majitel'em bytu a podnájemníkem není
právního· vztahu, podnájemník nendvoz1de svého práva uží'vati bytu od
jeho majitele .a nemá tudíž vůči němu žádného důvodu k jeho používánÍ.
Ze znění výš.e citovaného nařízení nelze dovozovati, že majitel bytu měl
býti obmezován ve volné disposici se svým maJetkem také osobami,
k nimž v žádném právním poměru' není a nebyl. Z toho dftvodu nemůže

se podnájemní1, dovolávati dobrodiní zmíněného již
návrh jeho prvou stOlici Pl ávem z.amítnut.

nařj.zenía·

byl proto

Čís. 1483.

Opatření Stálého výboru Národ~lho shr.omáždění republiky česk.o
slovenské podle § 54 ústavnílistillY ze dne 8, řijna 1920, čís, 586 sb, z, a n ..,
<) úpravě pacht.o'vlléh.o z polních ,h.osP.odářství a zemědělských pozemků
a o .obn.ově drohných zemědělských pachtů.
Základem výpočtu zvýšeného pachtovnéh.o jsou tabulky, přip.ojené
k .opatřeni.
Cena naturálních dávek a h.odn.ota naturálních plněni přip.očte se ke
smluvenémU! čistému peněžitému pachtovnému, načež se zjistí, zda zvý.
Civilul rozhodnuti. IV.
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šené pachtovné 'lt. j. posavadní i s přirážkou k peněžitému pachtovnému
dle tabulky A) nepřekročuje meze dle tabulky B; je.li tomu tak nutno "niž~ti zvýšené pachtovné na přípustnou nejvyšší mez pachtov~ého s při.
ražkou. Ceny naturálních dávek a hodnoty naturálních plněni řídí se dle
poměrů"ke ,dni 1. března 1919. Výrazem »pachtovní rok" nerozumí se
hOspodarsky rok, nvbrž kalendářní rok 1921, zapOčavší dnem 1. ledna 1921.
(Rozh. ze dne 14. února 1922, R I 15\122.)
V řízení o úpravě pachtovného vyhověl N cj v y Š š í s,Qu rl' dovolacím
rekursům obou stran, zrušil usnesení nižších soudu aJ nařídH prvému
soudu, by ve věci dále jednal a znovu rozhodl' dle zásad dole uvedených,
Dúvody:

tII~díc, k obsahu dovolacích rekursů vyskytUjí se v třetí sloHci tyto
sporne otazky: 1. Mají-Ii výpočtu pachtovnéhO' bez dalšího šctření položeny býli za základ tabulky, uvedené v § 2 (1) opatření Stálého výboru
ze dne 8. října, 1920, čís. 586 sb. z. a n. jako přílohy A a B, nebo mei-li
s~ud sa~ostatně zjistiti ceny propachtovaných nemovitostí dle zásad danych v',' II (4) zákona ,ze dM 8. dubna 1920, ds. 309 sb., z. a. n.? 2. Dluž-.
no-li při vy~počtu zVÝšeného pachtovného hleděti k naturálním dávkát~
II plněním pachtýře'? ,a 3, Od kterého dne platiti jest zvýšené pachtovné?
Ve v~e~h t.ěchto.směr~ch nstálila se již judikatura nejvYššího soudu, který'
vy·chazt dusledne z techto hledtsek: K 1. Mylný jest názor že sou·ci má
'přirážku k pachtovnému a nejvyšší mez pro nI sám vyp'očíta1i dle zásad
daný<;h v § II (4) zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb .. z. a n., a pokud
b? v:ICsledek se neshodoval s t"bulkami A a B {přílohami k opatření Stáleho výboru ze dne 8. října 19Z0, čís. 586 sb. z. " n.), založiti své rozhodnutí na svém výpočtu a nikoli na těchto tabulkách. Tyto tabulky jsou
j~k?m~i pra~tickým průI~ěrným výsledkem zásad, vyslovených v § II <4)
?~keneho za~ona a ma']l teu význam, že zákonodárce {Stálý výbor) za
u~~lem sna~neho a.!'?chlého zjištění přirážky sám provedl výpočet při
I azky a Jel! neJVysSI meze způsobem platným všeobecně pro všechny
případy. Poukazuje na § II (4) zákotťa ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb.
z. a n. sděluJe jen, podle jakých zásad se při tom řídil Sou,d nemůže ani
sá~ pr.ovésti ,:ýpočet dle zmíněného § II {4), poněvadž nemá po ruce
veskerych pomncek tam naznačených. Přezkum výpočtu, obsaženého.v tabul~~ch A a B, soudem jest tedy naprosto vyloučen. V přirážce a v nejVYSSI meZI pro m - Jak uvedeny jsou v tabulkách A a B _ přihlíží se
nejen k ceně půdy, nýbrž i k ceně hospodářských i Obytných budov proP.ac~to,:aných jako příslušenství půdy, pokud jsoU' určeny k provozování
dotceneho polního hospodářství, nehledí se však k ceně budova závodů
průmyslových, inventáře pachtýři k používání postoupeného ,nebo k ceně
zvláštních práv, SI)ojených s držbou propachtovaných nemovitostí a pod.
tak že. Jen tyt{~ posléze naznačené. ce,HY nutno v tom kterém případě, je-Ii
~oho}reb,a, 7~lsťo::at; ,(§ 2 {Z) opatrem, Stálého výboru). Z toho jest patrno,
ze pn vypodu pnrazky k pachtovnemu nepřicházejí v úvahu pomocné
t~bul~y L, až V. k oceiíování pozemků věnovaných trvale výrobě země
delske kS' II (4) zákona o dávce z ma'jetku' (příi'ohY' k prováděcímU' na-

iízení ze dne 27 .. července 192,0, čís. 463 sb. z, a n. - tabulky Brdlíkovy),
a netřeba tudíž Zjišťovati okolnosti uvedené v těchto tabulkách a v poznámce k návodu k jejich použití, zejména vzdálenost země-dělského zá'~odu od odbytiště a velikost zemědělských po,dnikú, a že neplatí ln a.ni
poslední věta § 11 (4) zákona odávee z majetku. Proti I.Iámitce, že tabulky
A a B nemohou D)'ti závazné, poněvadž by pak každY mohl snadno vyJočítati přípustné zvýšení pachtovnéhO a nebylo by třeba rozhodnutí
soudního, připomíná se, že to bylo vskutku zamýšleno, ježto úprava pachtovného. byla ponechána zásadně 'ckohodě stran II ien kde nelze této docíliti ro·zhodnouti má s'Oud (§ 5 opatřeni Stálého výboru), Ostatně i když
se v'ezmou za základ tabulky A a B, zústávají po případě ještě sporné
otázky, o nichž soudn náleží rczhodnouti, jak ukazuie případ, o který ideo

I<: 2. Lze připustiti že ustanovení, 'Obsažená v ,§ 2 opatření Stálého,
výboru ze dne 8. října' 1920, čís. 586 sb. z. a n., mají na mysli V:. první řadě
pen ě žit é pachtovné. Měla·! býti odklizena a napravena knvda, ktera
se děla propachtovalelům tím, že pachtýř měl při rostoucí drahotě země
dělských výrobků výtěžek nepoměrně vysoký a stonpající, ale pTopachtovatel1 platil pachtovné poměrně nepatrné a stálé a to v penězích znehodnocených. Na případ, že pa'chto-vné se odvádí částečně v natura1iích, nebylo
ovšem pamato,váno. Než z toho neplyne, že při výp'očtu zvýšeného pachto'v;ného dlllžno úplně pominouti naturální dávky a plnění pachtýře, neboť
tím by byl zkrácen zase pachtýř. Vždyť i tyto naturální dávky a plnění
isou částí pachtovného; propachtcvatel, který si je smlouvou vymínil,
musil by. kdyby jich nedO'stával od pachtýře, odjinud za úp.\atu si je opatřovati, pachtýř pak, kdyby nebyl povinen ie odváděli propachtovateIi;
mohl by natura.)ie jinak výhodně zpeněžiti. Ježto hodnota a cena naturaltl
stouply a tím přirozeně i pachtovné se zvýšilo, jest tedY' S!UŠilO a spravedlivo' by při výpočtu přirážky k peněžitému pachtovnému bylo přihlí·
ženo také k naturálním dávkám a plněním p,achtýfe. To se o'všem nemůže
státi tak, že bY se ze zjištěné přirážky ,naturálních dávek .ol hodnoty
liaturálníchplnění srazil rozdíl ceny (v roce 1913 a jejich nynější výše),
jak v tomto případě pachtýř navrhuje; neboť tím by mohlo dojíti' k ne,možnému důsledku, na nějž propa:chtovatel poukazuje, že by propachtovatel po případě nedostával vůbec žádného peněžitého pachtovného, což
by se zajisté nesľovnávaio s účelem opatření Stálého výboru. Dlnžno
spíše postupovati tak, že se cena naturálních dávek a hodnota naturálních
plnění připočte ke smluvenému čistému peněžitému 'p.achtovnému, .a zkou·má, zda toto p o s a vad n í úhrnné pachtovné i s přirážkou k peněžitému
pachtovnému, zjištěnon dle tabnlky A, t. j. z výš e n é pacbtovné nepře
kročnje líejvyšší mez dle tabulky B. KdYby tomu tak bylo, -11ntno snížiti
zvýšené pachtovné na přípustnou nejvyšší mez pachtovného s přirážkon,
Zbývá jen otázka, z které doby Se má vzíti. cena natmalií. Bráti dobu
plnění, jest nemožno, poněvadž ZVýšení pachtovného musl se státi urči
(ým penízem prO' 'celou ještě zbývající p,,"chtovní dobu, kdežtO' cena naturalií jest proměnlivá. Opatření Stálého výboru při výpočtu přirážky ~a
její nejvyšší meze vychází z ceny nemovitostí, kteroupoótá dle výnosu
" ke dni L března 1919. Natur,a]je jsou p:;k částí výnosu. Proto, co jest
spravedHvo vůči jednomn, musí býti spravedlivým i vůči druhému, ~dlužno
tedy za příčino·u souladu, všech výpočtů ve smyslu § 2 (1) opatření Stá-
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lého výboru čítati ccny naturálních davek a hodnotu naturálních plnění
dle poměrů trvavších dne 1. března 1919.
K 3. Zákonodárce (Stálý výbor), shledav, že pachtýři z majetKu propachtovatelů nabyři výtěžků v poměru k placenému pachtovnému neporovnatelně značných, chtěl napraviti tuto křivdu pro budoucnost, t. j. pro
celý zbytek pachtovní doby. Stanoví-li se v § 2 (1) opalÍření Stálého v~'
boru ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n., že prcpachtovatelé mohou
zVÝšiti pachtovné pro pachtovní rok 1921 a zbývající smluvená pachlOvní léta, nelze tudíž výrazu »pachtovní rok 1921" přikládati význam
h o s pod á ř s k é h o pachtovního roku, který zpravidla započal kprve
dnem 1. října 1921, nýbrž znamcná tu výraz ten k a len d á ř n í rok 1921,
započavší dnem 1. ledna 1921, poněvadž by jinak propachtovatel ztratil
nárok na zvýšené pachtcvné téměř za celý rok, což nebylo zamýšleno.
Z těchto úvah plyne, že obě strany, pokud odporují usnesení rekursního
soudu, jsou v právu potud, že zásady, vyslovené rekursním soudem, nejsou správné. Musí však zůstati při nařízeném doplnění řízení, poněva.dž
pro rozhodnutí ve věci sa,mé není tu dostatečného skutkového podk'adu
Prvnímu soudci bude při dodatečném šetření ovšem dbáti zásad v:rsloveuých v usnesení nejvyššího soudu, nikoE zásad vytčených souelem re-

km'sním,
Čís. 1484.
Zajištění půdy drobn;: m pachtýřum. V tom, že se pachtýř původně do.
máhal prodlOuženi pachtu na delší řadu let, nelze spatřovati vzdání se
nároku, by mu byl pozemek př!znáu do vlastnictvi.

([(ozh. ze dne 14. února 1922, R I 152 122.)
Nároku pachtýřovu, by lnU spachtovaný pozemek byl přiznán do vlastnictví, o b aniž š í s o u d y vyhověly, r·e k u r sní s o u cl uvedl v d uv.o d ech: Stížnost vytýká, že přiznán byl pozemek požadovateli do
vlastnictví, ač v přihlášce na soud ze dne 11. září 1919. žáďal, by mu pozemek byl přiřknut do pachtu na. 50 let. Jde tudíž o to, jak dalece stěžo
'atelova námitka jest zákonem i skutkovými okolnostmi odůvodněna.
§ 15 ponechává v ·odstavci prvém úča·stníkům na vůli, by s·e v prvé řadě
shodli o všech sporných otázkách, kterážto dohoda jest závazna jak prc>
stranu, tak i pro soud, který má dle ní rozhodnouti, jsou-li tu zákonné
podmínky. V § 13 cit. zák. jsou pak podle ČÍS. 1 až 6 určeny náležitost!,
které má míti ohláška požadovacího práva. V § tomto ale není pod sankcí
7tráty nároku nakázáno, by poža,dovatel v ohlášce prohlás·il, zda žádá
v přiznání požadovaného pozemku do vlastnictví či do dalšíh'O pa'chtu.
Jde tudíi o předpis rázu formálního, skytajíd základ pro další Jednání,
jehož úkolem jest teprve vyšetřiU pravý stav věci, při čemž soud nemá
lpěti úzkostlivě na formalitách, pro nárok sám bezpodstatných, a, má jiti
stranán1, zvláště práva nezna,lým, radou a poučeníin na ruku. Požad-ovatel,
byv o své přihlášce u soudu slyšen, ji na pravou míru uvedl, byv poučen,
a tím svou vůli jasně na jevů dal. O nějaké závazné dohodě po rozumu
§ 15 nemůže zde býti řeči, ježto požadovalel tuto dohodu odmítl a vysvětlil důvody, proč ve 'své přihlášce přičinil shor~ uvedenou poznimku.

U váží-Ii se jak intence zákona, tak i přesné jeho znění 03 1), patrno, ž~
zákon o drobných pachtýřích, pro,:áděje pozemkov?u ref?fmU" v pf_ve
řadě přiznává pozemky do v.]astmctvl" jsou-h Eu P?dJ?>l1ky z~.t<0.nne; kd,:zto
ý druhé i'adě ustanovením § 29 ct. zakona pnznava pa~ht~n take pravo,
že může žádati, by mu vlastník ponechal pozen;e~ :,a m1'Ste do ,v:as!mctv1
za týchž podmínek dále v pach (u na dobu ~eJmene se;Í1, let. ~neU! zakona,
zvláŠtě slovo »také« svědčí ,o tom, že zakon nechava p'ozadovateh rn~
vúli, by se rozhodl pro tu neb onp eventl;alitu. Poněvadž všal',v }~kon;
není výslovně uvedeno, že rozhodnutí, 1Jozadovatelem Jednou ucmene, I?~
za následek ztrátu možnosti, uplatňovati druhý nárok,. nutno z~.}o m!Í1.
že v těch případech, kde nestala se dohod" dle §}5 zakona:.ml~z~ pozadovale! i původní svůj úmysl, žádati o pacht: Zme;,!tl a o ,p,,!,na,ll! ]la~h
tovních rozemků do vlastnictví žádati, a to tlm splse, kdyz j1Z pn v:ve~
svém výsle'chu na soudu prohlásil, že požaduje pozemek do vl.astmckvl.
Ne jv y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Bylo sice možno- k vývodům rekursního so-udu upozorniti ještě· na
předpis § 1 odstavec prvý požad. zák., jenž jedná ja~ o náro~u na postup
<lo vlastnictví tak na ponechání v další pacht, takže JIŽ tím vY;,ody d-o:;olací stížnosti, Jež jej přehlížejí, na svém významu~ mnoh? pozb.yvan, a~sa~
lze od stanoviska rekursnlho soudu vůbec odhledno~h .3 dO-Jde se ?:-ecc
l{ témuž výsledku. Ve svém př'ihlašovacím' p·odání žad'al SIce paCJh~yr za
]Joneehání 'pachtu na 50 let, avšak v tom zajisté nelze .s]la!řo·vah be:;pečně a nepochybně vzdání se nároku· na r;ostu p do v~astUlctvl, neboť pr;činy, proč se žádá pacht míst? vlastn!ct~l'~,ohou b~Íl velt;'l,rozmau~~,
tak na. př. zejména, že pachtyr v dobe pnhlasky nem fmancu~ tak ,~ll J:
aby si troufal na cellU výkupní, z čehož však jde, že v takovem pnpade
nechce svá práva na vykup zadati a že by je up'latňo·v.aJ, kdyby se ho
finanoe zlepšily, takže by výkupní cenu niknouti s to ,byl, Dokono~ ~sa.~
nelze souditi na úmysl, vzdáti se výkupu, když se žádapacht 50lety, jellZ
nemusí býti !}ovoleu, protože nepfekročitelná nejniž'ší' míra
p.ou~e 6 let
,(§ 29 požad. zák.). Vskutku také vl.astník se proti tak dlouhe dobe ohra- _
žoval Pak-li však nelze mluviti o vzdání se vlastnického. nároku, pak
když 'pachtýř tento· nárok dle protokolu ze dne 3. červenec 1920 ,:zn~sl
a takto svou přihlášku přeměnil. redulmie se o-tázka téle vlastl11ck~ pnhlášky p.ouze na její včasnost. původ.ně byla hy sice opozděna byvala.
avšak nyní, kdy platí čl. 111. novely ze ,lne 1. dubna. 1921, čís. 166 sb.
z. a n. jenž lhůtu až do 12. června 1921 prodl·ouži!, nemůže býti o ton:
řeči. Také další říz.ení dle odstavce 5. téhož článku jako bezpředmčtne
odpladá, pro·tože vlastník své námitky proti návrhu tomu již podal. Ty~o
omezuj.! se všakprúvě jen na to, že původně žádal pnuze pacht, a postradají ]lf,olo dle hořeiších vYvodůpodstaty.

1:

j,:

Čís. 1485.

Ochranu nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n., ne!ze

rozšiřovati na připady. kde povinný není s to dosíci téhož nebo jlodobneho

z a m ě s t n á n í s bezplatným bytem.
iR.ozh. ze dne 14. února 1922, R 1 166122.)

134
J00

Domovník .~osta;, právoplatnou výpověd' a proti exekuci vyklizením
li d p r v é s t o I i c e povolH :jh'edav ~pndstatněným jeho tvrz.ení, že nemůže beze 'své viny dosta'n
hradmho bytn. Rek u r sní s o u d zamítl návrh na odklad.
Ne j v y Š š í S'O II d zrušil na.pade,né usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodlo rekursu.
domaha! se JC}lho odKladu, jejž mu S 'e

l:á-

Důvody:

S,ou~pr:.é s!olice dospěl k úsudku, že povinná strana. hez vlastní vinj
!lema pnmereneho bytu náhradního, kdežto rekursní soud neshledal výsle~ky provedených důkazů k tomuto úsudku a k žádnému odkladu exekU?l1Iho vyklrzení postačitelnými. Rekursní soud pou!cazuje zejména k ne~rclt?Sh ~ok~d se týče neúplnosti svědeckého seznání Josefa V-a a k tomu
f..~ v~dy sl'O Jen o 'vÝ,měnu domovnictvÍ'; n-emožnos,t nabÝti jiného domov~
metv. b~.arc~ s,ama o sobě žádaného odkladu exekuce neodůvodňO'vala
nebo! vY1lm,ecne ustaJ)o,vení vlád. nař. ze dne 25. června J920, čís. 409
s~: z. ~. n., z~ soud, mllže ,odložitiex~kuci vyklizením naj,otých nebo pou.llvany ch. ~nlstnOStl. nema-li povmny beze své viny jiné přiměř-ené náhrady. totlZ za najaté nebo používané mís t II o- s t i, nelze rozšHovati
na pr,rpadY, kd: povinný beze své viny nemůže nabýti stejného nebo podobneh?, za m es.t n á n í, a to zejména zaměstnání s' bezplatným bytem.
Fovlnr:a str,ana vsak v první stolici tvrdila, že se snažila nalézti náhradní
byt a~ ze tez ~ednala s mnoha n á j e m II Í' k y o výměnu, a nabízela o tom
krom,e ,dukazu p~'ovedených také svědectví F. K,a a fl. K-a; ani z odů
vodnem rekursmho usnesení, ani jinak nevyplývá, že by tyto daiší dů
kazy sar,ny o sobě nebo ve spojení s os,tatními průvody nebYly zpúsobilé
aby z mch mohlo b}Tti usuz,ováno, že povinná strana skutečně náhradní
byt hledala a že ho beze své viny získ3'ti nemohla. Rekursní s.oud' se neP~st~r,al am o, provedení těchto dalších dillmzů, ani Ú' doplnění neúplného
vys!e~hu Joseta V~a, II za,!ožll své zn:ěňujÍCÍ usnesení na řízení neúplném,
?f,o.::ez na dovolacl rekurs strany pO'vmné bylo usnesení rekursního soudu
zruseno.
o

Čis. 1486.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, ČÍs, 313 sb. z. a n., o obnově drobných
pachtit.

zeměóělských

Pro nárok ~osavadn~~? pachtýře na obnovupachln jest lhosteino, že
bYl ~ozeme~,p~ed ,6. zarlm 1921 propachtován novémn pachtýři. Dosavadn} p~chtyr, lenz spachtoval pozemek za nO<VÝch pl>dminek, mllže se
domahatr obnovy pachtu za podminek posavadnich.
(Rozh. ze dne 14. února 1922, R I 175122.)
Dosavadní pachtýř domáhal se na základě zákona čís. sb. z. a n.
313~1~21 o~novy p,achtG Pf zemku, jenž byl dne 5, záři J921 zaJdán ve
drazbe no::emu pa~htýři. O b a niž š í s o u d y nárok zamítly, rek u. r sní
s o u ~ z, techto ,d u vod ů: V § 5 obč. zák. vytčena Jest v pr-ávu vůbec
platna z8sada, ze zákony n~účinkují zpět a že nemají vlivu na jednáni,

jež jim předcházela, a na práva, dříve nabytá. Výjimku ze zásadního tohoto ustanovení přepustiti lze jen tam, kde zákon výslovně obsahuje
zvláštní ,odchylný předpiS. Ze zákonů, které jsou nejblíže věci, 'o kterou
ide a které skutečně také ustanovily výjimku ze svrchu uvedeného us ta;,o~e,ní, jcst opatření StáléhO' výboru Nárcdního shromáždění' republiky
Ceskoslovenské podle '§ 54 ús,tavní listiny ze dne 8. října 1920 čís. 586
sb. z. a n. o obnově drobných zemědělských pachtú. V § 14 opatření toho
se totiž ustanovuje, že byl-li plozemek již propachtován jinému pachtýři,
obnovn}e Se pacht ien za podmínek tam blíže vytčených, kterýmžto na
V1Tsost výjimečným ustanovením řečená všeobecná zásada - ovšem
zase jen výslovně pro určité případy - byla prolomena. Citovaný předpis
§ 14 však do nového zákona o obnově dro·bných zemědělských pachtů
ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., pojat nebyl a ani jiné ustanovení
tohoto zákona neposkytuje opory pro mínění, že jím měla býti ze všeobecného předpisu § 5 obč. zák. s1:llnovena .ntjak:í výjimka. Z toho vyplývá s logickou nutností úsudek jednak, že zmíněný zákGn na práva,
jichž před jeho púsobrrostí bylo nabyto, vlivu nemá, jich se nijak nedotýká, takže zústávají v platnosti, jed,nak že nebylo ani úmy's!em zákonodárcovým (,§ 6 obč. zák.) v tomto směru, e!anoviti výjimku z pravidla
§ 5 obč. zák., neboť, kdyby byl chtěi tak učiní ti, byl by příslušné ustano,
vení do. zákona výslovně pojal, zejména když v § 14 opatření Stálého
výboru čís. 586 sb, z. a n. z 1'. 1920 výjimka taková byla již obsa,žena,
což pf'eee zákonodárci bylo zajisté známo. ÚS\1dek ten jest tím oprávně,
něiším, uváží-li se, že zákon ze dne 12. srpna 1921, čís" 313 sb. z. a n.,
ve své celkové podstatě jest vlastně - ovšem s příslušnými změnami - jen
prodlcužením dřívějšíh.o opatření Stálého výboru. Naprosto výjimečný ráz
l1stano·vení § J4 tohoto opatření vylučuje obdobné jeho použití na daný
případ, ncblcdíc ani k tomu, že O'p,atřeni ono vztahovalo se podle § 8 lla
pacht, který skončil ve druhé poloviCi roku 1920, kdežto zde jde o' pacht,
skončivší letošního roku. Přectpokladů pro obdobu ve smyslu § 7 o'bč. zak.
tedy vúbec není. Poněvadž zaroon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n.
nabyl púsobnosti dnem 6. září t. r., pozemky, ohledně nichž obnova )lachtu
jest žádána, byly jižpropaehtO'vány dne 5. září, tedy ještě přede dne~,
kdy nabyl účinnosti, jeho předpisy práv, nabytých z tohoto propachtovám,
dotýkati se nemohou. Dúsledkem toll,o žádající straně nároku na Gbnovu
pachtu PO'dle ustanovení zákona toho přiznati neIze, ježto by tím porušena
bYla práva z dřívčjšího pachtu nabytá.
Ne j vy Š š Í' s o u d přiznal nárok na obnovu pachtu.
Dúvody;
Důsledky, jež rekursní soud odVOZUje z toho, že do zákona ze dne
12. srpna' 1921, čí". 313 sb. z. a n., nebylo pojato ustanovení §, 14 opatření
Stálého výboru Ná.rodníhO' shromážclčni ze dve 8. října 1920, čís. 586 sb.
z. a n., dle něhGž, byl-li pozemek již propaohtováll jinému pachtýři, obnovoval se pacht jen tehdy, jestliže bY' sta.rému pachtýři nezbY'lo ani 5 ha
vlastní a pachtované zemědělské půdy a. ztráta pachtu: ohrozila by jeho
existenci, jsou mylná. Neplyne z toho, že, propachtován-li pozemek před
6. zářím 1921, jako,žto dnem, kdy zákon ze dne' 12, srpna 1921, čís. 313
sb. z. a n. byl vyhlášen a nabyl 1l1atnosti,někomu jinému, do,avaclní
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pachtýř nemůže se vůbec domáhati obnovy pachtu dle zmíněného- zákona,
nýbrž pravý opak. Ustanovení § 14 dotčeného opatření Stálého výbom
bylo na újmu starého pachtýře, a když bylo v pozdějším zákoně vypuštěno, Ddpadlo ono omezení práv starého. pachtýře, a mnsí nyní nový
pachtýř bezpodmínečně ustoupiti starému paohtýři, který učinil do 30.
září 1921 oznámení, že si pozemek nadále podrží v pachtu, jsou-li tu jen
podmínky § 1 zákona. To plyne nejen z doslovu §, 1 zákona ze dne 12. srpna
1921, čís_ 313 sb. z. a n., který přiznává právo na obnovu pachtu zoela
všeobecně a bez jakéhokoliv Dmezení vše m pachtýřům zemědělských
pozemkú, jichž pacht se končil v druhé polovici rokn 1921, nýbrž i z ma,terialií zákona, v nichž se zdů'razňnje, že jde o to, by půda nebyla odnímána p -o s a vad ním pachtýřúm, jichž pachty docházejí anebo jimž je
vlastníci vypovídají, a konečně i ze srovnání s předpisem § 6 vládního.
nařízení ze dne 5. října 1921, čís. 361 sb. z. a n., vyda-ného na základě
zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z. a n., dle něhož, bylo-li udněno omámení PO 30. září 1921 ve lhůtě nařízením prodloužené, a byl-Ii
propachtovaný pozemek do dne, kdy toto .nařízení- nabylo účinnosti, propa'chtován jinému pachtýři, obnovuje se starý padt j e;1 t e h d y, když
by ztráta pachtu ohrozila existenci starébo pachtýře. Z toho dlužno logicky
usuzovati, že dotčené nařízení, přiznávajíc pachtýřům dobrodiní prodloužené lhůty k oznámení, činí tak jen za n o- v é další podmínky, která pro
nárok, přihlášený v čas, ne p I a t í. Z ustanov-ení § 5 obč. zák. nelze odvoditi opaku, neboť zásada, že zákon nepůsobí zpět a nedotýká se naby·
tých práv, platí jen tehdy, když po-zdější zákon nestanoví nic iiného. Zákon
ze dne 12. srpua 1921, čís. 313 sb. z. a n., wsahuje však vědomě a úmyslně
do případných práv nových pachtýřů, s_tanově, jak iiž uvedeno, zcela
všeobecně a bez jakéhokoliv omezení, že právo na obnovu pachtu přísluší
všem pachtýřům zemědělských PMemků, jichž p_a;cht se končil v druhé
polovici mIm 1921. Důvod, pro který nižší soudy zamítly nárok stěžo
va'tele na obnovu pachtu, před zákon-em neobstojí. Okolnost, že stěžovatel
sám vydražil dne 5. září 1921 p-acht dílce požadovaného pozemku, není
jeho nároku na překážku, neboť stalo se tak Z<l' jiných podmínek a ,starý
pachtýř má dle § 5 z"kona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n.,
právo na obnovu pachtu za podmínek dosavadních. Propachtovatel vznesl
námitky proti obnově pachtu pouze a jedině z toho důvodu, že celková
výměra zcměděIskýchpozemků, nalézajících se v jeho vlastnictví, nečiní
vke než 15 ha (§ 2 lit. al obč. zák.). Z toho důvodu však ne I z e v daném případě odporovati obnově paohtu, poněvadž jde o- pozemky, kted
náležejí kostelu (záduší), tedy osobě právnické i(§ 2 odstavec prvý dotč.
zák.). Když tomu tak jest, bylo podle § 16 nesp. říz. vyhověti mimo,řád
nému clovo-lacímu rekursu.

Čís. 1487.

Až do odevzdání pozustalosti muže býti zustaviteluv dluh vymáhán
na dědici, i když přihlásil se k dědictví bezvýjimečně" jen ze jmění pozůs!a
lostního allikolivtéž z jeho vlastního jměnt
O~ozh. ze dne 14. února 1922, I( I 179122.)

Vymáhající věřitelka nastupovala pro dluh p-ozůstalostní exekucí na
jmění dědiček, přihlásivších se k pozůstalosti bezvýjimečně. V době exekučního- návrhu byla sice pozůstalost již projednána, nikoliv však ještě
odevzdána. S o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil, re k II r sní s o u cl
exekuční návrh zamítl.

Ne j v y

Š

š íso u d nevyhověl dovol<rcímu rekursu.
Důvody:

Otázkou ie ručí-Ii dědic za dluhy pozůstalosti do odevzdání její jen
jměním jejím' či také svým vlastním. Jen jměním pozůstalosti, a to i tehdy,
přihlásil-li se bezvýjimečně. Do odevzdání pozůstalo-sti může d!uh zůsta
vitelův od dědice býti žádán _a tudíž také vymáhán jen jako od z a s t II pC e
po zů s ta'! o s-t t, tudíž také jen ze jmění p o z Ů s t a- 10 S}i a nikoli
z jeho jmění v I a s tni h o, které má mimo SVDU vlastnost dechckou. Tak
dle dv. dekl'. ze dne 19. ledna 1790, čís. 1094 sb. z. s., 7óa\oby pro nároky
proti pozůstalosti mohou proti němu řízeny býti jen jako proti děd i c i,
tedy jako zástupci pozůstalosti, nikoli proti jeho vlastní osobě. Ale i rozsudek tedy exekuční titul, zní l"ak proti němu jako dědici neboh pr-otipozůstal~sti a nemúže proto. do jeho vlastního jmění býti vykonán (~
odstavec prvý a § 9 ex. ř.), stěžovatelka tedy neprávem takovou vee
žádá. Marně se při tom dovolá:vá § 547 obč. zák. Tento sice pravi, že při
hlášený dědic představuje zllstavitelc, ale rozumí se samo sebou, že jen
ohledně jmění pozústa,lostnÍhó, nikoli i co do jmění jeho vlastního, s nímž
zůstavitel neměl ničeho co činiti: tu předstaVUje dědic sama sebe. I(ovněž
~ neprávem dovozuje stížnost opak z § 82,0 obč. zák.: ručí-li dle tohoto
dědicové bezvyjimečně přihlfršenÍ i po odevzclání pozůstalosti věřitelům
pozústalosti s o I i d á r n ě, nelze z toho nijak vyvozovati, že jim ručí před
odevzdáním také svým vlastním jměním, n9brž jen, že i před OdeVZU2..1Ím
ručí s o li d á l' n ě, ale to ovšel)1 jen jměním pozůstalostním. To lJlyne
jasně z porovnání s §§ 281 a 550 obč. zák., dle nichž výminecně pč'hlá
šení dědicové ručí solidárně jen d,o odevzdání pozůstalosti, pak ale jen
do míry svého podílu. Ten smysl tedy má úsudek z opaku slev § 820
»Í
odevzd·ánf«, že s·e co do otázky s,olidárnosti li bezvÝmin~čně přihlá
šených dědiců doba před odevzdáním a doba po odevzdání neliší. Pro
otázku ručení vlastním jměním je rozhodna doba odevzdání. 15. kap. "bč.
zák. jedná o vzetí pozůstalosti v držbu a § 797 pmví, že odevzdání jest
přenechání v právní. držbu, v dalších pak se liší mezi dědicem hťzvými
nečně a dědicem výminečnč přihlášeným, při čemž se právěpře'dpokládá,
že pozůstalost už byla odevzdána; onen ručí neomezeně (§ 801), tento
však jen do míry 'Pozůstalostí (§ 802), t. j. svého- podílu {§ 82I). Teprve
-odevzdáním pozůstalosti pomíjí pozllstalos! jako zvláš!ní právní podmět,
jměnÍ' její ·se s jměním dědice sm·ěšuje, a teprv 110 tom může býti řeč
o vlastním ru,čení dědi oe. V tomto případě pozůstalost ještě odevzdána,
nebyla a. jak ze spi'sů vychází, vymáhající věřitelce jde o svršky, jež jsou
osobním majetkem dědiček.

7,

po-

Čís. 1488.

Exekuci na závodní podíl společníka s r. o. jest vésti exekučním prodejem, nikoliv vnucenou správou.
(I(-ozh. ze dne 14. února 1922, I( I 180/22)

139

138

Ex e k u ční s o u d povolil ku vydobytí peněžité pohledávky exekuci vnucenou správou společenských podílů, jež příslušely dlužníkům ua
společnosti s r. o. Rek u r sní s o Dc dexekuční návrh zamítl. D ů vod y:
Předmětem exekuee jsou spo-lečenské podíly, náležející povinné straně
jako společníkům společnosti s 1'. o., které byly ve prospěch vymáhající
strany k vydobytí její vykonatelné pchledávky již právoplatně zabaveny.
Jde tedy o exekuoi na jiná majetková práva ve smyslu §'§ 330 ex. ř. 3
násl. a to o zpeněžení těchto práv. Zpeněžení řídí se povahou práva, na
něž se exekuce' vede a platí tu zás,ada, že zpeněžení dlužnO' přizpllsobiti,
pokud možno, podstatě toho kteréh() práva {M()tivy k exekuč. řádu str. 228,
materialie I. str. 557). Ježto společenské podíl'y js·oupřevoditelny, tedy
zcizitelny ťS 76 zákona ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. zák), vyhovuje
neilépe povaze jich, když jde o zpeněžení zabavených společenských podílů, nucený pmdej, jak uznává t() ustanovení čtvrtého odstavce § 76 citovaného zákona· v~Tslovně. O vnucené správě ~,e tento zákon vůbec nezmiňUje. Se zřetelem na to ,a uváživ, že se nejedná o vnucenou správu knihtiskárny, Jež náleží společnosti s r. o'. Jako živnostenský podnik, ani o vnuecnou správu živno.5:tenského oprávnění, po_dník tento provozovati, ný-brž
je·n 'o zpeněžení společenských pOdílů na řečené .5::polcčnosti, povinné straně
náležejících, má rekursní soud za to, že zpeněžení to lze vykonati jen
nuceným prodejem podHů. Tento způsob vedení exekuce odpovídá nejlépe
právní povaze práv těch i předpisu § 76 cit. zákona a jeví se tak nejúčel
nějším, vede rychleji k cíli, než vnucená správa, zejména když se při
hlédne k námitce povinné strany, jež pedle spisů nezdá se býti zcela bezdůvodnou, totiž že jest poohybno, bude-li mlti vnu·cená správa kladný
výs.Iedek, zejména, když útraty se správou spOjené byly by, jak lze oče
kávati, dosti značné a její vedení vyžadovalo by pravděpodohně dobu dosti
dlouhou. Rekursní soud dospčl tedy k úsudku, že není vhodna vnucená
správa jako- způsob zpeněžov.aCÍ ve smyslu § 334 ex. ř., pukládá proto
návrh, cloJ11.áhající se jejíh-o povolení, neodůvodněn~Trn.
Ne i v Y š š í s o u d nevyhověl dovólacímu rekursu.
Důvody:

Rekurs není odůvodněn .a stačí poukázati na důvody napadeného usnesení, jimiž rekursní soud zcela případně ze zákona i z právní povahy závodního podílu dolíčil nevhodnost vnucené správy jakožto exekučního
prostředku a správně dov(}dil, že nejvhodnějším prostředkem exekučním
na podí! ten jak(}žto právo převoditelné a zcizitelné (:§ 76 zák o společ
nostech s r. o. a § 332 exek. ř.) jest prodej, ježto se tento exekuční prostředek právní p-odstatě práva toho nejlépe přimyká, jak o tom 'Jstatně
svědčí § 76 zák. () společnostech s ruč. -obm. Závodní podíl j.akožto podíl':tí
právo na jmění společnosti, jež určuje 3e výš'í kmenového vkladu, není
samo osobě majetkovým právem, které, jak § 334 exek. ř. předp01dádá,
poskytuje opětovné vybírání plodů nebo jinaké užívání; jediným plodem
jeho jest p-odí! na čistém zisku· (S 82 zák. o společnostech s. r. o.), který
však postřehnouti lze jednodušeji a lépe pcřadem exekuce na poftl<ldávky
dle § 294 a násl. exek ř., kdežto předmětem vnucené správy mohl by býti
jen celý provoz výdělečné činnosti, které společnost slouží. Mínícli stě
žovatel, že účelem vnucené správy jest a~'Poň, že se tím odejme- dlužníku

možnost, podílem na úkor věřitele nakládati, podává mu prcti takové JI:!
naklád{ní dostatečnou záruku již zabavení práva dle § 31\ exek. ř.
Čís. 1489.

Městský úřad nemá

procesní zpusooilosti.

(Rozh. ze dne H. úllGra 1922, R I 183;22.)
Zalobě prcti n,es.tskému úřadu v B. pro c e s II í s o u cl II r v é s t oI i c e vyhověl. Do rGzsudku vznesla obec B. odvolání, jež o d vol a c í

s o ud odmítl, ježto nebyla stranou ve, sporu. Ku stížn?sti obce R z,:ušil
Ne j v Y š š í s o u d napadené usnesem, rozsudek prvcho soudu I predchozí řízení jako zmatečná a žalobu ,odmítl.
Důvody:

Řízení v této věci i rozhodnutí nižšíc~ soud~ jS?U zm~tečná dle §§ 6
a 7 c. ř. s. Městský úřad je pouze výkonnym spravmm ()rganem dle §§ ~i~,
30,51 a násl. obec. zřízení pro Cechy, nemá a nemůže m~ti ;,Iastmho ln;enl,
nemůže se pr.oto zavazov,ati ,a býti žalován, a ned~stav~ ,s-ve mu vubec
procesní způsobilosti dle § 1 c. ř. s. Nemohl prolo mestsky urad v 1;3; o-d:
souzen býti právem k zaplacení, n",opak bylo vy,slovrtl z :nOCI u~edm
zmatečnost dle :§ 7 c. ř. s. Obec B. do sporu nevstOUTllla, lezto za zalovanou stranu jednal právnf zástupce zřízený dle písemné plné moci .o b e cní II Ú ř", dem vB. Odmítnutí žaloby odůvodněno- je §§, 478 a 513 c. ř. s.
Obci B. nebyly přisouzeny útraty rekursu, ježto na sporu není účastna.
Čís. 1490.

Rekurs do usnesení soudu v jazykové otázce není přípustným.
(Rozh. ze dne 14. února 1922, R I 186/22.)
Do usnesení o k r e sní h o so u d u, jÍmž na českou žádost dostalo
se žadateli německého vyřízení, vznesl žadatel rekurs a dohlédací stížnO'st, jimž k r a j s ký j a k ci rek u r sní s o u -cl vyhověl a uložil okresnímu soudu, by vydal žadateli vyřízení v jazyku českém vzhledem k ustanovení zákona ze dne 29. února 192Q, čís. 122 sb. z. a n., § 1 a 2.
N e j v y:š š í s o u d vYhověl rekursu prvého soudce, zrušil napadené
usneseni a uložil krajskému soudu, by rekurs a dohlédací stížnost odstoupil
presidiu tamního krajského soudu k příslušnému vyřízení.
Důvody:

Podle§. 7 jazykového zákona ze dne 29. února 1920, čís. 122 sb. z. a n.,
s,pory _ roz. spo-mé otázky _ O' užití jazyka při soudech vy.řizují pří
slušné orgány dohlédací jako věci státní správy odděleně od věci, ve které
vzešly. K .orgánům dohlédajídm n", soudy okresní náleží dle § 74 zák.
o soud. zříz. sice sborové soudy prvé stolice a jejich presidenti, avšak
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věci

státní" správvy v~'y'ři:ují toliko presidia a nikoli také sborové SDudy
sa?,y. Po~?vad~ pak predpis výslovně nařizuje, aby sporné' jazykové
otazky vynz~ovany byly jako věci státní správy, je příslušnost sborového
soudu vyloucena a zbývá jen příslušnoM presidia. Rekurs ke sborovému
s~udu nebyl tedy vůbec přípustným, protože otázka jest dle z~konného
predprS'~ vubec jen předmětem stížnosti dohlédací, a o této' neměl si
sborovy so~d rozhodnutí osobovati, nýbrž měl ji ja'ko neprávem naň ří
do~l~dacím~

zenou

orgánu

příslušnému

k

vyřizování

otázek správních,

tedy presldlU tammhe sou'du odstoupiti. Bylo tedy tak rozhodnout; jak se
stalo (§ 477 čís. 6 a § 514, odst. 2 c. ř. s., § 42 j. n.).
'
Čís. 1491.

'~ 19 rozlukového zákona.

K pojm~ })důl~žitých dŮvodů{(. Tím, že manželé ani při rozvodu ani' při
rozI,t;ce n:Jednah o manželčině výživě, není vyloučen manželčin nárok,
by JI manzel poskytoval nutnou výživu.
(Rozh. ze dne 14. února 1922. I(v I 777/2U

.A~! při nedobrovolném rozvodu manž,elství od stolu a lože v

roce 1913
am pn ,n~pot?!11ní fozlnce jeho ro~ku 1919 neujednali manžel'; ničeho, o po"
skyt?vam vyz"vne~m manželce. ZaIobou, zadanou na soudě v rocc 1920,
domah~la Se manzelka na manželi výživn'ého měsíčníoh 300 Kč. P r 0c ,e s 'll I~ s '? u d ? r v é s t o I i ce žalcbu pro t e ~ t o krá t e zamítl. Uznal
zasa·dne naro,k ,zalo~kyně ni~oliv sice na výživné, jak bylo ža,lováno, nýbrž'
na poskytoval11 lakehosi odskodnění, avšak vyloučil vzhledem k rodinným
a m~letkovým poměrúm manžela Jeho schopnost výživné platiti. O civ c~
I.;)'. C l~S ~ U ~ ~:,:yhověv odvoláni žalovaného, přiznal žalobkyni k jejímu
od;,olal11 meslcmch 180 K. Dů vod y: Kdežto o,dvolací návrh žalobkyně
zm, by rozsudek byl zruš·en po případě změně-n a žalobě její v celém
obsahu bylo vyhověno, zní odvolací návrh žalovaného aby rozsudek byl
zr;'čněn a žalobní návrh žalobkyně, jenž byl napadeným rozsudkem zamltnu,t pro tentokráte, byl zamítnut vůbec. Odvoláni žalovaného není dů
~odne. Dle § 91 obě. zák. jest po-vinností manžela, by poskytoval mauzelce dle svého jmění slušnou výživu. Na tomto zákonném ustanovení
nebylo ničeho změněno zákonem ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z.
,:]: n;, kt~rým proti d~sava'dnímu zákonu phpuštěna byla rozluka manžels,tVI. V, li 19 tohoto zakonavýslovně se stanoví, že ujednání stran a rozhodnuÍ1 soudu podle §§, 106 a 108 obě. zák. zůstávají i po vyslovené roz- .
lu;ce v plat,n~ostl, pokud se strany nedohodnou jinak, že však z důležitých
d~v?du.muze ,kterýkoli z rozloučených manželů žádati za nové sPóřá
d~11'1 maletkovyeh poměrů pořadem wáva. Tím jest vyslovena všeobecná
zasada, jíž lze ~žíti 1 v přípaclech, ve kterých jde o uspořádání výživného
meZI rozv,:~~?~ml manželi., Že, by nějaké ujednání stran. nebo rozhodnutí
soudu v pneme lT'aletkopravmch poměrů stran se bylo, ,talo, žádná ze
~tran netvrdila a proto nemůže- ni v ,nejmenším býti pochyhnosti o tom
";11a stra3ě žalobkyně je tu pro uspořáclání m"jetkových poměrů duležit:
duv2d. V~dyť žalovaný výslovně popírá povinnnst k vyživování žalo:k~ne~ t~kze: kd,:ž jí vy~lácení příspěvku, které dostávalrr po dobu konání
valecne sluzby zalovallym, bylo dle tvrzení jejího, žalovaným rovněž neo

popřenéhO, dne 30. října 1919 zastaveno, octla se bez prostředků k výživě,
na něž přece oproti žalovanému vzhledem k cit. § 91 obč. zák. nárok měla a
to i, když manželství obou s(ranod stolu a lože bylo rozvedeno, poněvadž
právě jen z viny ža.Jovaného rozved'eno bylo. Na povinnosti žalovaného
k pl'něnf výživného žalobkynr nemůže ničeho změniti oko1nost, že manželství jich bylo napotom po návrhu žalovaného právoplatným usnesením
zem.. civ. soudu v Praze ze dne 25. října 1919 rozloučeno. To -,ysvítá
jasně z cit. § 19 rozlukového zákona. 2alobkyně v době rozvodu manželství se žalovaným v roce 1913 Mmohla předvíd"ti, že by je'dnou mohlo
dojíti k rozloučení manžels,tví se žalovaným a proto ustanovení § 19 zákona rozlukového vztahuje se právě jen na ta-kové příp,ady před pbtnos!í
tohoto zákona rozvedených manželstev, kde manželé nemohli počítati
s možností budouCÍ rozluky. Jako nesPrávný poznačiti dlužno názor žalo'
vamého, že, když manželství jeho se žalobkyní bylo wzloučeno, a on pře
stal býti jejím manŽelem, povinnost jeho k vyživování úplně přestala. Povinnost manželova, poskytovati manželce nutnou výživu, nekotví toliko
v právu s'oukromém, nýbrž jest povahy veřejnoprávní a jest tedy vylOUčeno, by muž, ,odvolávaj.e se na rozloučení manželství se žalobkyní, jí pak
odpíral i nutnou výživu .a tuto svou po-vinnost, manželku živi,ti, snažil se
přesunouti na veřejnou dobročinnost nebo r:a domovskou obec. Tomu
nevadí [tni ustanovení § 1266 o·bč. zák. V tomto § rozlišují se v' příčinĚ
práv bezvinného manžela pro případ, že manželství bylo rozsudkem rozloučeno, případy dva, tcliž kd,yžnebyly smlo'llvy svatební zřízeny, a když
byly zřízeny, V onom případě, avomu je právě tak zde, patří mu plné
dostiučinění. Pod tento, pojem lze však podřaditi i nárok na výživné. Proto
cllužno souhlasiti s výv·ody odvolacího spisu žalovaného, pokud vytýká
roZsudku prvého soudu nesprávnost názoru, dle něhož je nárok žalobkyně
náhra'dním nárokem na nějaké odškod1lění. Naopak po názeru soudu odvo,
lacího nárok ten zustává nárokem aHmentačním, příslušejícím žalobkyni
z Dit. § 91 obč. zák., který zákonem rozlukovým dotčen nebyl. Od.'\'olání
žalovaného, že žalobní návrh ž,alobkyně, který zamítnut b) I prvým soudem
vzhledem k právnímu náz(}fu jeho jen pro tentokráte, nebyl zamítnut vů
bec, není dúvodné a nebylo mu proto vyhověno, .ježto není vyloučenO, že
se m~jetkové poměry žalovaného časem zlepší a že žalobkyni bude pak
i možnO zvýšení alimen-lůse na 'něm domáhati. Vzhledem k majetkovým
poměrúm žalovaného u.rči1 pak o,dvolací soud dle § 273 c. ř. s. výši mě
síčních příspěvků vyživovacích penízem ISO Kč.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání manžela rozsudky oDem nižších
soudú a vrátil věc soudu prvé stolice, by ji zno'vU projednal a rozhodl.
Důvody:

Jak ze zjištění ni'ž'ších soudů zjevno, ne}sou dosud majetkové PO'mery
obou stran sp·ořádány a domáhá se žalujÍ-cí usp,ořádání poměr" těch žalobou, v níž navrhuje, by žalovaný odso,uze'n byl platiti jí výživného mě
síčně 300 Kč. Právo žádati z duležitých duvodů za takovéto no,vé spořá
dání maietkov1rch poměrů, o nichž ani při- rozvodovém řízení ani při jeddání o rozloučení manželství rozhodnuto nebylo, poskytUje strane žalující
§ 19 zákona dne 32. května 1919, čís. 330 sb. z. a n. Při tom nutno zvláště
k tDmu poukázati, že rozsudkem zemského soudu v Praze ze dne 15. djmi
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1913, který moci práva nabyl a dosud jí nepozbyl, bylo manželství obou
stran rozvedeno od stolu a lože z viny žalovaného manžela. Ponechaly-Ii
strany otázku majetkovou v jednání o rozvod a rozloučení nepovšimnutou
a nepožadovala-li žalující již tehdy od manžela výživného, vysvětluje to
v žalobě tvrzením, že se zprvu sama o svou výživu staraia, za války pak
že dostávala za narukovavšího manžela podporu, která jí pak zastavena byla a p o to mže byl a o d k á z á n a na pod por u s v Ý c h p ř íb li Z 11 Ý c h. V tomto směru se zřetelem na nynější těžké vyživovací poměry jsou tu k platnosti přiváděny "d ů le žit é d ů vod y" pro nové
spořádání majetkových poměrů v § 19 cit. zák. požadované. Ve "něru
tom však nabízené žalujíci již v žaLobě důkazy o tom, že jest odkilána
na podporn svýoh příbuzných, připuštěny a provedeny ncby!y a řízení
zůstalo neúplným, k čemuž dovolání, opírající Se též o důvod dov,olací
§ 503 čís. 2 c. ř. s. poukazuje, uvádějíc, že žalující jest mladá a zdravá
žena, která s,3'ma s,e vyživ,ovati může. Povinnost žalovaného, by posKytoval býv.alé své manželce n II t n o u v~Tživu, nekotVÍ' pouze v právu sOukrO'mém, nýbrž jest povahy veřejnoprávní. B-S:'val}r ma'nžel nemilže dřívějŠí
ženě odpírati nu t n o u v}"živu,a nemohou ani oba dva tím, že při jednání
o rozvod a rozloučení o svých majetkov,Í'ch pomčrech vubec nejednali,
přesunova-ti povinnost manželovu, aby nedostávající se jeho b}'valé íeně
vSrživu sám ,opatřil, na veřejnnu dcbročinnost nebo na domovskJu obec.
io vysvítá z § 19 ci!. zákona. Poncvadž zjištěnG nebylo" jscu-li pravuivá
udání žalobkyně o nynějším jejím majetkovém stavu, pokud se týče \'1Tdělkových poměrech, jeví se dovolací dúvod § 503 čís. 2 c. ř. s. opodstatněným a bylo proto podle § 510 c. ř. s. uznati tak, jak se stalo.
Čís. 1492.

Pojem »drahocenných věcí" dle '§970 aj obč. zák. neřidi se subjektivními poměry hosta, jemuž se věc ztrati, nýbrž určuje se dle známek objek_
tivních.
(Rozh. ze dne 14. února 1922, Rv I 794/21.)
Žalobkyni ztratily se při koupeli v lázních žalované ohce různé drobnosti mezi nimi i kabelka z kr'Okodyl1 kúže v ceně 1800 Kč a emailové
pouzdro na sacharin v ceně 400 Kč. Žalobě o náhradu škody 2390 Kč bylo
obě man i ž š 1 m i s o II d y v plném rozsahu vyhověll.O. Námitka žalova:né obce, že kabelka a pouzdro byly věcmi drahocennými ve smyclu
§ 970 a) obč. zák. vyvrácena byla v ten rozum, že vzhledem ku ct" Vll
žalobkyně - choti zámožného inžcnýra - a vzhledem k tomu, že nevštívila z ciziny (Varšavy) lázně takového jména. jako json K:arlovy Vary,
ne.lze míti za to, že by používáuívěcí těch bylo u ní přepychem.
Ne j v yš š í s o n d vyhověl dovolání žalované potud, že zamítl žalobu
co do 1200 Kč a uvedl po právní stránce
v

důvodech:

Dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. jest částečně opodstatněn. PřLsvěd
jest ,nižším soudům v tom, že veškeré věci, jež žalobkyně přinesla
sebou do lázní, a jež se jí tam ztratily, ruční dáfuská kabelka, kapesník,
čiti

hřeben, núžky,na nehty, pouzdro· na sach:Hin a klíče, jsou vesmčs věci
taJ<ové, které dámští hosté láz·enští dle zvyku do lázní vuášejí. Právem
brojí však dovolání proti názoru nižšich soudil, že nelze ani ruční kabelku
ani POllzcrlro na sacharin pokládati za věci drahocenné po rozumu § 97(} a)
obč. zák. Procesní soud míní a odvolací soud s ním v tom souh1asf, že
pojem »věcí drahocenných" podle § 970 ,a)obč. zák. není pojmem absolutním, nýbrž relativním v lom smyslu, že se posuzuje v tom kterém pří
padě podle názorů a zvyklostí společenské třídy, k níž patří h,ost podle
svého stavu a svých majetkových poměrů, CO' jest věcí dra:hocennou. Mínění tc jest mylné. Předpis :§ 970 a) obč. zák., obmezující ručení hostinských, jimž jsou majitelé lázeňských podniků na rovni hledíc k věcem
hostí, které titO' vnášejí pOdle obecných zvyklostí, vydán byl na ochranu
těchto živnostníků, ježto by jinak po příp,wdě mohli býti hospodářsky zničeni jedinou krádeží, která na věcech hosta byla spácháua. Jest na bHedni,
že nezáleží hostinskému, musí-li škod)1 hraditi, na majetkových pomčrech
hostOV}'Ch, 113n1TŽ Jen na výšI náhrady, za kterou má ručiti. Pojem »věcí
drahocenných" podle § 97,0 a) obč. zák. nemMe pro,ti býti určen dle subjektivních poměrů hosta, jemuž se věci ztratí, nýbrž mns! býti určen dle
známek objektivních. § 970 a) obč. zák. klade věcem drahocenným na
roveň peníze a cenné papíry, tedy věci, jež 1110hou již při malém objemu
a n'epatrné váze představovati hodnoty velmi, znač'né, j.ež lze· snadno ,a
nenápa,dně odnésti a jež proto zvláštní měrou vydány jsou' útokům zloděj
ským a vyžadují pečlivého uschování. Dle toho a dle účelu ustanovení
§ 970 a) obč.zák., dříve naznačeného, dlužno pokládati za věci drahocenné
takové předměty, jejích?' cena jest vzhledem k jejich objemu a váze nepoměrně veliká. S tohoto hlediska není po'chybno, že kabelka z pr.avékrokody'(ovc kůže, asi 300m dlouhá a 12 cm široká V ceně 1800 Kč a malé
smaltované pCYUozdw ze stříbra a pozlacené v ceně 4,00 Kč jsou věcmi dmhocennými. Z toho však neplyne, že žalovaná nemusí za, tyto věci dáti
vůbee ,náhrady, její závazek není §em 970 a) obč. zák. vyloučen, nýbrž
pouze obmezen a to do, 1000 K. Jelikož cena obou těchto věcí přesahuje
WOO K, musí žaIovaná za ně nahraditi celých 1000 Kč.

Čís. 1493.

Zákon o myslivosti pro Čechy ze dne 1. června' 1866, čís. 49 z. zák.
Hostem" :(§ 25) lest i ten, kdo vykouává honitbu na základě soukromoprávní úmluvy s majitelem honitby.
Pachtýř honitby může uzavírati s jinými osobami soukromoprávní společenské smlouvy o výkonu honitby.
(Rozll. ze dne 14. února 1922, Rv I 837i2J.)
Žalobu. jíž domáhal se žalobce určení~ že jest po pTávu smlouva spolez července 1920 mezi žalobc'em a ža:lovan1r m pacht3Třem honitby
toho obsahu, že žalo'vaná strana jest jako pachtýř honitby v Ž. povinna
oQváděti žaluj'Ící straně polovinu ,veškeré zvěře v revíru v Ž. ul'ovené,
jest povim,a trpěti a dovoliti, ,aby žalujkí strana za jejího vědomí jako
pachtýře honitby mohla v revíru v Ž. volně jako hos,t kdykoliv loviti a
zvěř stříleti Df-oti tomu, že žalující strana jest povinna, jf každoročně 1.
čenská
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února zaplatiti polovinu pachtovného 825 K, jakož i nésti polovinu pH~
padn~Th náhrad za 'škody zv,ěří způs'Obené a proti tomu, že ža'lující strana
jest s ní spo1ečníkem na ztrátě a zisku při provozování myslivosti žalovanou stranou v honitbě v Z., p r c ce sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl
v podstatě proto, že úmluva, žalobcem tvrzená, neodpovídá zákonu, že s~e
příčí ustanovení §§ 6 a 16 honebního zákona a jest tudiž 'právně neplat~~,
poněvadž tato úmluva jest vlastně zakrytým podpachtem homtby po pnpadě dělbou pachtu, ktercžto cha způsnby jsou zákonem o myslivosti Vy~
]oučeny. O d vol a c i s,o u d žalobě vyhověl, zjistiv, že žalobcem tvrzena
úmluva se skutečně stala II uvedl po právní stránce v dli vo de c h: Zb':'Vá
rozhodnouti, zda-li úmluva mezi žalobcem a žalovaným nepříčí se právním
předpisúm zejména přcdpisům honebního zákona" jak tvrdí žalovacá strana
a jak se domnfvá i rozsudek orve stoHce. Nutno míti v prvé ř,adě na
zřeteli jaký jest účel zákona o myslivosti ze dne 1. června 1866, čís. 49
z. zák:, které právní pom'čry má tent,o zákoll na zřeteH, které pr.ávnJ po:
měry chce tento zákon upravovati a skutečně upravuje a jsou-li některa
u,s.tanovení obč. zák. tímto zákonem o myslivosti derogována. Právo my~
sHv'O'sti jest ve své podstatě okupačnj právo ku zvěři. Lovná zvěř jest ničí
ve smyslu §§ 381 a 382 cbě, zák., věci tohoto druhu mohou býti všemi
členy státu okupovány a převzaty do vlastnictví. Tato zásada jest však
obmezena výhmdoL § 382 obě, zák., po·kud tato volnost není obmelena
zákony politickými, nebo, nepřísluší-li některým čIenúm státu přednostní
wávo okupačnÍ, Takováto obmezení, předvídaná v '§ 382 obě, zák" byla
skutečně vydána ohledně některých předmětú, které nutno považovati
právně za niČÍ; jsou to přcdměty horního regálu, zvéř, ryby a~ ptadvo,
ohledně kterých byly vydány zvláštní uormy, upravující okupacní právo
členú státu k těmto předmětúm, Zákon o- myslivosti praví v § 1, že tímto
zákonem se ustanovuje, jak se má užívati práva myslivosti. Jako zásadu
vyslovuje, že se právo myslivosti zakládá na vla,stnickém právu k pozemkúm, čímž byla zrušena práva mys!ivGsti na cizím pozemku, odstraněná ostatně již patentem o mysliv'osti ze dne 7. března 1849. Zákon o myslivosti upravuje tudíž jenom způsob, jak se má užívati práva myslivosti.
Již z toho,(o ustanovení jest patrno, že tento zákon upravuje jenom 10rmelní stránku věci, aniž by se chtěl dotýkati hmotnÝch ustanovení obč.
zákona. Zákon o myslivosti rozeznává dvojí druh honiteb: honitbu vlastní,
zakládající se na vlastnictví buďto pozemkového souboru ve v':'měře nejménč 11 ha, nebo pozemků dokonacle a trvale obražených zdčmi nebo,
ploty bez ohledu na jejich velikost; ve všech ostatncÍch případech tvoří
majitelé pozemkú osady honební společenstvo, mají-Ii jejÍ souvislé pozemky
výměry alespoň 115 ha. Toto honební společenstvo jest obligatorní, příslUŠí
mu správa práva mys.\ivosti a spočívá na bási komunální (držitelé pozemků osady). Již z toho lze seznati, že předpisy zákona .o mYSlivosti jsou
předpisy veřejnoDrávními, právo myslivosti jest důsledkem, plynoucím
z komunálního svazku, Zákon o myslivosti předpiwie také imperativně,
jakým způs·obem má toto práv,Q komuny býti realisováno, buďto ve vlastní
režii kvalifikovanými znalci, anebo pf<Juájmem. Zákon upravuje dále právní
poměr mezi individuelním subjektem, který nahyl tYa základě pr,onájmu
-práva na výkon myslivosti vťtči veře}noprávnfmu, komunálnímU' celku;
zákon určuje legitimaci osob pověřených k technickému vykonáVání honitby; těmito osobami mohou býti podle § 24 jenom nájemce myslivosti,
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osoby mysliveoké, js,oucí ve službě honebního sp'o1'e'čenstv,a, a posléze
hosté, na honbu pozvaní. Zákon dále upravuje právní poměr mezi komu"álním celkem totiž honebuím společe,nstvem a nájemcem myslIvosÍL,
~rčením tecbni~kého způsobu, i'akým lze myslivost vykonávati, vytý.čením
povinnosti k náhradě škod zpúsobe~ých, zvěří a honbou, v>:d~n~m jl~tých
ustanovení policejního rázn a vytyčemm dozoru n"d uvademm techto
ustanovení zákona ve skutek. Podobným zpúsobem jest upraven() t,,;ké
vYkonávání myslivosti pánem myslivosti t. j. držitelem soubo-rn, ,kte;ýzto
držitel má 1JTávo samostatně provozovatI myslivost. UstanGvem zakona
o myslivosti mají kf(}mč zřetele napr·áva komunálního celku také na mysli
moment národohospodářský; totiž r.acionelní vykonávání tohoto práva a
ochranu zvěře, lio11'ební právo nepřipouští libovolné exploitace myslivos!~
kte-()u by se zvěř honební ničila a vyhla~ovala, nebo kterou by se zver
lov~Ia způsobem surovým, Předpisy ~on~bníllo zák~na jsou tud!ž. pov~hy
veřejnoprávní; do oboru soU'~romoP,ravmho zasab.~)1 Jed~a:k ,verejllopravním obmezováním vlastniokebo pTav,a, nedovoluJ1ce vlastmku pozemku
přímé okupace zvěře {ač n,ení-li vlastníkem P?zemku 'ohra~en,é~o nebo
pozemků nejméně ve výměře 115 ha), a dovoluJlee mu vyk0lJ'ava'tlJI to~oto
práva jenom způsobem nepřímým, pros~řednictvím honebmho spo:eeenstva které okupační právo nellřímo zužitkuje tím způsobem, žeda myslivdst buďto llrov-ozovati kvalifikovanými znalci, ,anebo ji pronajme, Dále
tvoří zákon o myslivosti zvláštní p()vinnost ku náhradě škod způsobených
zvěří a honbou, a to pr-oto, poněvadž všeobecné předpisy obč, zák, -o p:ovimrosti k náhr.adě škody nestačily by pro tento poměr. Nehe spatřovati
obmezení rázu soukr,omoprávního v ustanovení -§ 6. Zák;on nedovoluje
honitbypřHiŠ malé, rózdrobené, kde by malá rozloha revíru lákala pána
(náj.emce) mys.]ivosti k tomu, abY se snažLI docíliti výnosu zpúsobem co
možná nejintensivnějším, čímž by byla honební zvěř VYhlazována a ničena,
"niž by se dbalo jejího d-opI'ňování dorostem. Z t"hoto důvodu zákon také
dovoluje, aby myslivost byla; PDovozovárra jenom kvmifikov,anými zllař~i,
pak-li honební společenstvo nechce ji dáti do nájmu, nýbrž ohce vykonavali své okupační právo ve vlastní režii; kvaIilikovanosf osob, vykonávajících myslivost, jest zárukou, ž·e myslivost bude vYkonávána racionelně
a způsobem .odbornickým. Jenom teh'dy, když honební obvod jest llř\liš
veliký neiméně 10 krát tak veliký jako obvod minimální, může okresní
výbor' pn~,oliti, aby se pronajal pd částkách, totiž aby byl f'ozdělen na
zvláštní územní dílce které by se pronajaly každý zvlášť. lionební zákon
ustanovuJe a speci.a'li~uie "poměr mezi .osobami, vykonávajícími mysHvos1t,
a honebníti, společenstvem: toto upravení poměr'ů má svůj důvod v tom,
aby bylo zjištěno, kdo jest vůči ho-nebnímu spole'čenstvu v právním poměru druhou stranou a kdo jest po,vinťn Ul 'Zavázán k náhradě škod a zode
pověden za řádné vykonávání mysliv,osti jak vúč! komunálnímu celku,
honebnímus,polečenstvu, tak i vůči úř~dúm, vYkonávajícím dozor, a orgánům vykoná v,ajícfm honební .policii, Ale nelze nalézti v honebním zákoně
žádného ustanovení, kterým by byly soukromoprávní nároky upraveny
odchylně od práva ·občanského-; zejmén:a, ,není ustanoven!, která by ukládala jistá obmezení nájemci myslivosti vůči honebnímu spoTe,čenstvu, která
by měnila ustanovení všeobecného práva soukromého, Co se týče otázky
nájmu, honitby, zakazuje § 6 hon, zák. příhšná územní drobení honitby a
vylučuje možnost provozovati honitbu na okrsku menším, ne'ž-li 115 ha,
Clvi1ni rozhodnut!. IV.
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Dále ustanovuje § 16, že nájemcem myslivosti může býti toliko jedna osoba
krom zvláštních případností. Touto výjimkou jest řeČe'110, že' není zásadnl
překážky, aby nájemců myslivosti nebylo více; zákon chce, aby prakticky
by,]a nájemcem myslivosti jenom jedna osoba k vůli zjednndušení poměrů
mezi honebním společenstvem a nájemcem myslivosti. Poněvadž zákon
o myslivosh neobsahuje ustanovení o nájemním poměru nájemce myslivosti, dlužno na tento poměr použíti všeobecných předpisů obč. zák.
o nájmu a, pachtu. POdle § 1,098 obč. zák. jest nájemce opriivněn dáti pronajatou věc do podnájmu, může-li se to státi bez újmy vlastníkovy a není-li
to ve' smlouvě nájemní výslovně zakázáno. Se stanoviska' zákona o mysUvo,sti nenl překážek, by honitba nesměla býti dána do 'podnájmu v celku.
§ 6 zakazuje jen hmotné rozdělení honebního okrsku. Práv.o honebni bylo
dříve upraveno na,řízením min. vnitm ze dne 15. prosince 1852, čís. 257
ř. z. §- 12 tohoŤo nařízení nevyluooval podnájmu honitby a vázal lej' jenom
na podmínku přivolení úřadu politického. Toto naříze·ní min. vnitra bylo
výslovně zrušeno § 149 zákona o myslivosti. Tento zákon o myslivosti
všák nepřevzal obmezení stran podnájmu' v § 12 cit. nař.; toto opomenutí
nelze vysvětlití jinak, než-li že zákonodárce nechtěl recipovatí ustano.vení
§. 12 cit. nař., kter5'll1 bylo právo podnájmu onmezeno. a vázáno na přivo
lenl úřadu politického.; kdyby byl býval úmysl zákonodárcu jiný, přiial by
z,"jisté zákon o myslivosti nějaké ustanovení, které by podnájem hO.nitby
výslovně zaka20oval0. Na základě ustanovení §§ 4 a 6 zákona o myslivosti
dá se dovoditi jenom obmezení, že honitba nemůže býti dána do· podpachtu
jenom částečně, pokud by bylo dovoleno podpaehtýři vykonávati honitbu
na okrsku menším, než-li 11S h·a. Podpacht honitby není tedy honebním
zákonem ukázán. Poměr mezi žalovaným j.ako· nájemcem honitby a· žalobcem nelze však považovati za pacht pokud se týče podpacht, nýbrž za
smlouvu společenskou ve smyslu § 1175 obč. zák. Smlouvon společenskou
svoluje dvé nebo více osob k tomu, že sveou námahu nebo také své věci
spojí ku společnému užitku;. Poměr mezi stranami rozepře dlužno pOdřa
diti pod tuto zákonou definici. Strany spOjily jednak své věci, totiž žalovaný své nájemní právoQ k honitbě v Ž., oba pak mimo· to ještě své peněžní
příspěvky, kterými mělo býti hrazeno pachtovné za honitbu a škody způ
sobené zvěří, a dále svou osobní přičinlivost, totiž osobní výkon lovu
zvěře, ahy tímto s'pojením docílili spo.lečného zisku, totiž úlovu zvěře
z honltby v Ž. Naproli tomu je nájemní smlouvou ve !S!l11yslu § 1090 obč.
zák., když někdo smlouvou obdrží za určitou cenu užívánl nespo·třebitelné
věel na urdtou dobu. Této defínice nelze zde užili a nelze j.í pr'omítnouti
na daný poměr, poněvadž žalovan-sr ponechal si sám užívání nespotřcbi
telné věci, totiž honebního práva a vykonával je spolu se ža'lobcem, ž,,lobee ho při tom nevylučoval z užívání toho·lo práva. Právní p·oměr. mezi
stranami nutno naznačiti jako využití .nájemného nároku, které se mělo
dítí nikoliv individuelně, nýbrž ko·lektivně na základě společenského poměru ve smyslu § 11750bč. zák. Jest otázka, zdaU honební zákon zakazuje
takovélo kolektivní využití honebního práva, nabytého na základě nájemní
smlouvy. Tuto ·otázku dlužno zodpověděti záporně, poněvadž honební zákon neobsahuje ustanovení, z něhož by se podobná zápověď dala dovoditi.
Honební právo ve smyslu citovaného honebního zákona jeví se jako veřejné právo rázu formelního., které jenom upr.avuje užívání práva myslivosti, aniž by se dotýkalo soukromoprávního poměru mezi subjekty. Po-

měr honebního práva, upraveného zákonem o myslivosti, ke právu občan
s!kému, je-st asi t~rž, jako poměr civilního práva procesního k souk!·omému
právu hmotnému. Procesní právo přes to, ž'e upravuje podmínky, za kterých lze dosíci ochrany a po případě realis:1ce práva soukromého, jest
části práva veřejnéhO a přece neobsahuje ustanovení, kterým! by byla
dotčena platnost zásad soukromoprávnich. Právě tak honební práVO !egu-

luje užív:Íní práva myslivosti, aniž by zasahova10 do ]ll'áv soukromých
a zřizovalo nějaká obmezení pro soukromoprávn-í potl]ěr účastníků zejména
pro poměr mezi nájemcem myslivosti a jeho hosty. Zalobee byl v prvním
ro-ce honebním hostem žalované strany a tvrdí, že má právní nárok, aby
byl hostem za u;rčitou úpJ:atu pro ~elé nájemní obdo?L Nap','dený roz;,;,dek
pmhlašuje tento poměr za zakryty podnaJ·em a vyl~cuJe pr~vo pacbtyro;~
přibrati si nějaké společníkY pod označením »hoste«. I,'rvy Soud.!,e,Uvadl
pro tento svůj náhled žádné práv,ní duvodY a nahraZUje Je odVOlannn na
odborné literární autority a judikaturu nejvyššího správníbo soudu. Toto
odův.odnční nemůže nijak obstáti, poněva'dž literárnl aut~rity . nemoho~
nahraditi duvo·dy čerpané přímo ze zákona. Rozsudek p'rve stohee prav!,
že úmluva, j1říčící se ustanovením zá'~ona h?neb~íh? stran dé~k! pachtu;
jest nedovolená .~ zákonem nepřípust~a, Eonev~adz, za~on~ obch_az1 ! uv~ad!
na doklad §§. 6 a 16 honeb. zákona a o 8/9 obe. zak. ~; 8/9 obc. zak. vsak
ustanovllje, že neplatná jest sml'onva, která se p'říčí zákonném~ zák~zu.
Tah; zásada jest důležitá. Nepíatno jest jenom co Odp(}TUleZako,nnemu
zákruzu a tudíž jest dovoleno v.~echno, co se nepříčí zákonnému' zákazu
nebo dobrým mravům. Zákonný zákaz musí býti však dán výslovně nebo
musí býti zjisti.!elný lIepochY'bně ze znění zákona. Toho však v tomto
případě není neboť h·onební zákon nikde neobsahuje žádného ustanovení,
podle kteréh~ by si nesměl nájemce honitby vzíti za úplatu něi"ké společ
níky a také nelze Ze zákona .ani nepřímo d(woditi zákaz podobného druhu.
Proto nemůže lls.!ano,vení § 879 obč. zák. platiti pro stanovisko žalované
strany, naopak jest jen novým dokladem, že smlouva, kterou uzavřel žalobce se žalovaným, jest d(}volena. Když žalobce chtěl osobně vykonávati
myslivost v revíru ž-ském, mohlo se to státi za daných poměrů jenom
ve formě § 24 zákona o myslivosti, totiž j2ko host na honbu pozvaný, po.něvadž nájemcem myslívos~i byl již žalovaný a zákon mimo· osoby myslivetké nepřipouští účastenství iiných osob. Se stanoviska právního· ne·bylo proti tomu žádné překážky. Zákon nikde nepředpisuje a nikde nevYžadUje, že hosté pozvaní na honbu mohou býti p.ozváni bezúp·latnč, jenom
na základě courtol'sie nájemcem myslivosti. Jest nesprávné stanOVIsko
prvního soudu, že z pojmu "hosta« plY11'e samo sebou, že jest to· poměr
p"nem honitby kdykoliv odvolatelný;' v zákoně nic nenasvědčuje·tomuto
názoru. Pojem "hosta« sám 0 sobě nepředpokládá ještě bezúp:Jatnost a
pouhou courtoisii hostilel'ovu.
NB j V Y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
DÍ1vody:
Vývody dovolacího spiSU nejsou s to, aby vyvrátily správné a, zákonu
odpovídající důvody napadeného rozsudku, k nimž se vzhledem k vývodům dovoláni podotýká: § 25 zák. bon. ustanovuje, že za hosta se má
pokládati každý, kdo ve společnosti nebo se svolením pána honitby tuto
lG·
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vykonává. Zákon nerozeznává tedy, z jakého důvodu bylo toto svolení
dáne, <l: sluší proto za hosta pokládali i loho, kdo vykonává honitbu na
základě soukromoprávní úmluvy s nájemcem honitby. Je-li svolení odvolailelné, řídí se ne podle pojmu slova host, nýbrž podle obsahu této úmluvy
a podle právního poměru mezi pánem honitby a hostem. Nesprávné jest
stanovisko dovolalelovo, že smlouva mezi žalobcem a žalowmým uzavřená je,s! podpachtem honitby, ž·e Se příčí honebnímu, zákonu a jest proto
nedo,volená a lleplatná. § 16 zák. honebního předpis,uje, že pachtýřem honitby může býti zpravidla jen jedna, lysická osoba. To se také v «omto
případě stalo, nebot pachtýřem honitby jest stále žalovaný sám, který
pachtova,nou jím honitbu také v celém rozsahu osobně vykonává a zů
stává za výkon její honebnímu společenstvu odpovědným. Smlouv"" mezi
stranami uzavřená jest smlouvou na společný zisk a ztrátu, tedy smlouvou společenskou ve smy;slu § 1175 obč. zák., nikoli podpachtem a nepři
chází tu tedy vůbec v úvahu otázka, zda jest podpacht honitby.přípustný.
Honební zákon stanoví se stanoviska veřejnoprávního, kdo může býti
připuštěn za pachtýře honitby, kdo jest oprávněn honitbu osobně vykDnáv,ati, nezakazuje však, aby pachtýř neuzavíra;l s' jiuÝmi osobami soukromoprávní společenské smlouvy druhu právě uvedeného, jimiž se usnadňuJe výkon honitby. Společenská smlou>," mezi stranami uzavřená nepříčí se tudíž ani zákonu honebnímu ani dražcbuím podmínkám, poněvadž
v osobě pachtýře honitby smlouvou žádná změna nenastala. Po této
stránce byla věc soudem odvolacím všestranně a pečlivě probrána a
správně pc souzena', a poukazuje se k jeho důvodům.
Čís.
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Pokud jest odkaz zůstavitelových pohledávek odkazem ve smyslu '§ 680
a pokud jest odkazem ve smyslu § 664 obě. zák.
Dávka z majetku a z přírůstku na majetku jest dávkon veřejnoprávní.
postlhujici pozůstalost a jest Ihosteino. zda ii zůstavitel, zřizuje pOSlední
vůli, měl na mysli čili nikoliv.
{Rozh. ze dne 14. února 1922, R II 16/22.)
Zůstavitelka odkáza:la v závěti hotové peníze a pohledávky dětem pO'
svýoh sour,ozencích v ten způsob, že nařídila dědičce, by nejprve zapl'atila z nich dluhy pozůstalosii, a stanovila dále, že zbytek má připadnouti
zmíněným odkazovníkům. P o z ů s t a los tu í s o' ud ustanovil, pokud
šlO' o pohledávky zůstavitelky, že ,dědička př,enechá po zaplacení dlruhů
pozůstalO's,ti pohledávky odkazovníkům dle podílů na ně připadajících.
Mezi dluhy pozůstalosti vpočítal též dávku z majetku a z přírůstku na majetku. Rek u r sní s o u d k rekursu odkazovníků 1. změnil usuesení pozůstalostního soudu v 1l'fvém směru potud, že nařídil dědičce, zaphrtiti z hotovostí a pohledávek zůstavitelčiných odkazovníkum po zaplacení dluhU
pozůstalosti hot o v ě odkaz ve VÝši zbytkových hotovostí a pohledávek; 2. potvrdil usnesení prvého soudu, pokud zařadi1 mezi dluhy pozů
stalostní též dávku z majetku a z přírůstku na majetku,. D ů vod y:
K' čís. 1. Odkaz zbytku hotovosti a pohledávek zůstavitelky vykládati
d'lužno vzhledem na ustanovení poslední vůle ve smyslu § 658 obč. zák.

jako odkaz urč,ité sumy peněz, kteráž zbude PO' zapraver.:í pozůstalos;t?!ch ,
dluhu mezi něž ovšem patří též útraty nemoee ru pohrbu, a po srazce

výlot' projednání pozůstal~st! kromě poplatků. Z,ůstavitel~a ~o:iž ne?dkázala pohledávky odka2)ovmkum. cel~ ve.s.mys!u S 664 ob:., zak., ta~:e, bY
je dědička musela přenechatI JIm ,\plne '. s .uroky ďospelyml a ?eZnyml
a lilo odkazovníci snad teprve bYJl povmm zaplatitI dluvhy pozustal~stl
a výlohy za projednání, jakoby zůstavitelka dle §, 649 obc. za~. byla jim
uložila vlas,tně příkaz obmezující tento, jejich oodka~. Naopa~ zll~t,,;vlielka
v poslední vůli uložila dědičce zacp!acel11 dluhu a vylohy pr,ojednal11 z hotovostí a pohledávek, čímž dala jí dlSP,oslce'"aby jak hotoyo,stI, tak 1 POc
hle dávky vybrala, dluhy pozůstalost~ a ":-YlO'hY pr~jevdn~m zaplat~la a
zbytek vy;platilaJ odkazovníkům hotove,ovsem ~e lh~te vzako~em pred~
psané. S pohled,ávkou odkázanou nemohla by vs':k, dedlcka, vu~~c .nakladati, nýbrž ji pouze odkazovníkům přenechat!. K C1S. 2. ~ teto casÍl .;'e1z:;
stížností ďle právního ,názoru rekursního so'udu vyhove!;; )'Ielze predne
ztotožniti se s' jejím llázorem, že dávka z male!ku ,a z Prtrustkuv na, majetku nepatří mezi dluhy již proto, že jsou to verelne P?plafky a ze. zustavitelka v po,slední vůli poplatky vyloučila ze zaplaCe'lllv z h3tovoSh a po~
hledávek. Již umístění slov "kromě poplatků" bezprostredne za "utrataml
proJednání pozů·stalosti« naznačuje zřejmě, že zůvsta~~elk:a; mys,lela tO~lk?
na poplatky z pozůstalosti, jež dle její vůle me~l ucastn:,Cl?~s,!l. ~~~dy
sám. Pakli však nařídila, že z hotovostí a pohledavek m",l byh dedlcKou
zaplaceuy "případné dluhy«, patří mezi ně i dávka zv:uajetk.u a z přir~st~
na majelku, ať na ni zůstavitelka zvláště mYls~ela, cr mkoh:. Tvrzem, ze
jest vyloučenO', domnívati se, že zůstavitelka c,!Itě1a u,,:-all!l na o~ka~?,v
níky také zaplacení dávky z majetku, kterýprlpadl dedlcce, ~~m mClm
d·a.Íoženo. Zůstavitelka nařídila všeobecně, že se zapravlb majl z hot 0vústí a pohledávek případné dluhy, tedy zajisté i ty, o nichž věděla, i ony,
na něžsllad právě Írepřipadl.a. A právě z okolnosti, že' ve prospěch dě,
dičky nařldHa ztenčení odkazu ostatních příbuzných, dalo by Se spí);e
souditi na <>pak tvrzení stěžovatelů. Též poplatky jakéhokoliv druhu, mohou patřiti. mezi dluhy pozůstalosti, pakli vznikly do úmrtí zůstavitele
(§ 531 obč. zák), neboli jak praví § 548 obč. zák., patří-li mezi poviunosti,
jež zf1stavitel ze svého jmění byl by býval povinen spluiti a jež se souborem celého jmění převezme dědic. V tomto případě nejedná se však o to,
zdali taJIo dávka tvoří součást vlastních dluhů pozústalosti a patří~li tedy
do stavu pasiV pozllstalosti, nýbrž o to, zdali p,ovinnost k zapraveni této
dávky stihá zů·stavitelku a zda tedy dle příkazu v poslední vůli i t"to
dávka má byti zapravena z odkazu, jenž připadá ve formě zbytku z hotovostí apohle,cláve,k pozůstalO'sti' dětem po sestře a bratru zůstavitelky.
Dávka majetková a dávka z přírůstku na majetku ve smyslu, zákonu ze dne
8: dubn~ 1920, čís. 309 sb. z. a n., není sice ještě vyměřena a. předepsána,
avšak pr,oto. ještě nelze tvrditi, že povinnost tato není posud existentní.
Dávce z majetku pod1éhaií osoby, jež mají v tuzemsku bydliště neb aspoň
jednoroční pobyt a· jmen, jejich, ať se nachází kdekoHv '0s 1 cit. zák.), dos<lhuje určité hranice (§ 5). Pro osobní a věcnou povinnost dávkovou rozhodUje s.tav ze due 1. března 1919 (§. 6). Z toho, vidno, že zůstavitelka,
která v tento rozhodný den ještě žila a jmění, dávce podrobené, vlastnila;
byla již v té době stížena povinností k dávce z majetku, Ďemuž též zřejmě
nasvědčuje znění §§ 7 a 54 cit. zák., že dávce podléhá vlastník dle stavu
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ze dne 1. března, 1919, a v případč úmrtí nebo změny právní nástupce,
jakož i ustanovení § 30, jenž stanoví pevnou stnpnici pro výši dávky na
základě přiznaného a zjištěného jměnÍ, Nutno tedy počitati již se skutečnou
povinností zůstavitelky na odvedení dávky z majetku neboť povinný byl
již zákonem zavázán své jmění dle stanovených zás;,Q za tímto účelem
ř:ídně přiznati a jedná se o poubé přezkoumání podaných přiznání neboli
správné vyšetře,ní jmění této dávce podléhajícího, To vše platí dle § 20
odstavec třetí o dávce z přírůstku na majetku, jež se vyměřuje z rozdílu
hodnot majetku, počátečního dle ,stavu ze dne 1. ledna 1914 a majetkU' konečného dle stavu ze dne 1. března 1919 {§§ 23 a 26). Povinnost zůstavi
telky v tomto směm tedy již zde jest, talo povinnost již ji postihl", a proto
právem vyřkl" napadené usnesení, že mezi dluhy, kteréž mají býti z odkazu odpočteny a zapraveny, patří též pohledávka eráru na dávku z majetku a na dávku z přírůstku na maje,tku.
Nejvyšší soud změnj] napadené usnesení ad 1. v ten rozum, že povinnost uložená jím dědičce ohledně zaplacení zbytkových pohledávek zů
stavitelčiných hotově ve lhůtě zákonné odpadá, tak že dědička je'st 'Po'vinUa
po zaplaceni uložených jí v posledním pořízení platů přenechati zbytko'vé
pohledávky s příslušenstvím odkazovníkům v posledním pořízení uvedeným; dovolacímu rekursu do usnesení rekursního soudu ad 2 nevyhověl.
Důvody:

Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že odkaz zbytku pohledávek zůstavitelky sluši dle § 658 obi". zák. vykládati jako odkaz určité
sumy peněz, která zbude po zapravení platů dědičce uložených, Zůsta
VItelka, odkázavší hotové peníze a pohledávky dětem PO, sestře z polovke a dětem po bratru z druhé polovice v ten způsob, že dě'd;čka jest
povmna zapraviti z nich napřed platy, v poslední vůli blíže uvedené, a že
z~J:'t~k ,z nich připadne zmíněným o dkazovníkům , sama' rozliŠUje me,zi pen~znI hotovostí a mezi pohledávkami, a dlnžno proto ve smyslu poslední
vnle zůstavitelky pojati tento odkaz, pokud jde o drobné peníze, jako
odkaz ve smyslu § 6800bč. zák, a pokud se týče pohledávek jako odka'z
obdobný tomu, o němž mluví § 664 obč, zák., jen že se odkazy tyto vztahují na zbytky obou" které tu zůstanou po zapraveni platů dědičce uložených. Jeliko,ž odkaz peněžní poskytuie odkazovníku nár~k na výplatu
peněz, nemůj,e okolnost, že také pohledávek zůstavitelky má býti upotřebeno k platům, v poslední vůli blíže označeným, a teprve zbytek po'
hledávek že má připadnouti odkazovníkůl11, učiniti z odkazu pohredávek
odkaz peněžní. O tom by jen tehdy mohla býti řeč, kdyby byla' zů'stavi
telka nařídila dědičce, aby veškeré pohledávky zreafiscvala, a zbytek
po zapravení platů, jí uložených, vyplatila odkazovníkům v hotovosti.
Z toho plyne, že dle poslední vůle zůstavitelky není dědička pOVinna odkazovnikům vyplatiti zbytky pohtedáv~k hotově, nýbrž přenechati je jim
ve smyslu § 664 obč, zák po zapravení platů, o nichž se zůstavttelka zmiňUje, a jež 'uložila dědičce, I bylo proto. odůvodněné dovolací' stížnosti
vyhověno. Naproti lomu dovolací rekurs odkazovnfků není ospravedlněn:
neboť není zcle podmínek § 16 cís" patentu ze dne 9, srpna 1854, čís, 208
ř. zák., za nichž jedině by bylo lze dovolací stížnosti, směřuiící proti
usnesení rekursního soudu, -potvrdi,všírnu usnesení ~rvé stolice: přiznati

oprávnění. Stěžovatelé sami ani netvrdí, ,,~e by tu šlo '?' z ř : j m é y~ru
šení zákona. Dávka z majetku a dávka z pmustku na ma~~tku Jest veTeJnoprávním břemenem púdle zákona ze dne 8. dubna 1920, CIS. 309 sb. z. a n.,
na jmění pozůs'talostním váznoucím; jest proto lhostejno, zdali zůstavi
telka, zřizujíc poslední vůli dne }. září 1?20)i měla ;ta zřeteli či nik_~ti,
a odvolávání se na ustanovení S, 655 obc. zak., ktereho zde nelze UZltI,
nicnépomáhá, Jelikož dle § 7 čís. 2, odstavec třetí cit. zákon3! pokládá
se při ukládání uvedenýoh dávek {viz také § 20 cit. zákona) poz?staJ.ostn,í
jmění až do odevzdání poziístalosti za celek, a dle § 54 Cll. zak. spada
povinnost platební ,na pozůstalost, jest zřejmo, že napadené usnesení jest
ve svém 2. odstavci úplně odilvodněno.
o

Čís. 1495.

Sňatek jest uzavřen "bez vědomi rodičů" {§ 1222 obč. zák.J, neoznámila-li jim jej dcera, třebas se o něm dozvěděli odlltllw.
(Rozh. ze dne 14. úmora 1922, R II 54/22.)
Žádostprovdavší se dcery, by otec byl přidlžen vypl~titi jí věno, ob}
niž š í s o u d y zamítly, rek II r s u í s o II d uvedl v d u vod ech: Ste~
70vatelka při'znává, že uzavřela sňatek bez vědomí otce, ndávajíc, že
znala otce a jeho chování k ní a, matce, kteréžcd sebe ,v roce 1919 vypudil takže věděla, že by jí byl jakoukoliv žádost odmítl ~ ji vyhnal. Ať
již t~to otcovo chová:ní k dceři a, její matce bylo jakékol"v, jest mravní
púvinností crcery, která zamýšlí se provdati, by mu tento svůj rozhodný
krok v životě oznámila, činí-li si nárok proti otC1 na VenD. K tomu při
stupuje též jeH neslušné chová:ní k otci, jak je potvrzuje bratr stěžova
te'l'ky dte jehož výpovědi žadatelka otci škaredými slovy nadávala a způ
sobe~ odsouzení hodným před ním si podnala. Kdyby skutečně chování
jejfhootce vůČi ní a matce bylo jakékoliv, nesmí dcera, ne'chce-li porušiti
přirozenou a zákcnnou povinnost vůči vlastnímu OtC1, takovým z'působem
proti němu sí počínati. Nehledě k tomu, již ta okolnost, "e se dcera provdala bez vědomí otce, zbavuje ji nároku žádati na něm věno. ]iOlt kdyby
zamýšlený sňatek mu hyla oznámila a soud by ode'pření Jeho souhlasu
potom 'neuzmd za diívodné, zůstal hy jí nárok ua věno uchován. Avšak
uzavřeni sňatku zletilou dcerou bez uvědomění otce jest důkazem porušeni patřičné úcty, což zbavuje ji nároku, Jla věno bezpodmínečně; al třeba
otec pr.ohlásil, že proti sňatku ničeho nenamítá a, o sňatku odjinud' se dozvědět. Dodatečné "'chválení sňatku ,nemá vlivu na žádost ,dcery o věno
(§ 1222 obč, zák,), Že ho o snatkn uvědomiti mohla, sama přiznává, protože
oba bydlí v témže místě,
Ne j v y Š š í s ou d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Stěžovatelka vytýká usnesení rekursního so'udu, že jest nezákonné
a chce zajis,té tímto způsobem mimořádný dovolací rekurs opravedlnitL
Avšak oba nižší soudy správně vyložily, jak rozuměti slovům § 1222 obč.
zák. "be z věd Dm h, takže netřeba k výkladu tomu, žádných dodatků
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přičiniti, leč že prokázané, ne,slušné 'a, neuctivé chování dcery vúči otci
svědčí jen t,omu, že ·neuvědomění otce <O zamýšieném sňatku se stalo

z ú mys ln ě. Ta okolnost, že snad otec vzhledem k tomu, že v menším
městě i s dcerou bydlí a sňatek s kazatelny byl ohlášen, o sňatku včděl
~ nenahražuje ODD »vědění«, jež § 1222 obč. zák. na mysli má. Je-li na
jedné straně, otcově,ll o· v i n n o s t dáti dceři věno, musí býti i na, druhé
straně zase dceřina p o v i II II o s t >oznámiti atd, od,něhož Vě'110 p,ožaduje,
sňatek. Pr,oto práve'ill obě nižší stolice měly takové zúmyslné opomíjení
otce a nevážnost k němu, i zpus,obem urážlivým na je'vD dáva'no·u, za
důvod vylučuHcí povinnost otce k dotaci dcery.
Čis. 1496.

Právoplatným příklepem nevzniká anl dlužníku ani reálním věřitelům
proti v y <I r a žit e I i nárok na zaplacení. Vydražitel nemůže kompensovatl svou pohledávku za dlužníkem s jeho nárokem na hyp,,",ocltu.
'(Rozh. ze dne 14. únOra 1922, Rv II 341/21.)
Žalobce vydražil nemovitost Ceňka Š-a, pro něho·ž zbyla hyperocha
4620 Kč 49 h, na kterou pak povolena byla před mzvrhem nejvyššího podání llrávn:ímu zástupci Š-ovu pm pohledávku 4200 K exekuoe zaba,vením
a přikázáním k vybrání. Žalobce zaslal právnímu zástupci $-ovu, hyperochu, sraziv si svou< pohledávku za Š-,em ve výši 1634 K 78 h. Právní'
zástupce Š-ův peníze přiia1, ale oznámit žalobci, že si nemůže žalobce
srážeti z hyperochy pohleclávKY, jež mu příslušejÍ proti dlužníku a žádal
o zaslání zbytku. Žalobce domáhal' se po té ml! právním zástupoi Š-OVll
ža-lobou určení, že hyp,erocha co clo částky 1634 K 78 h kompensací uhasla.
Oba nižší soudY'žalobu zamítly, odvolací so,ud uvedl v dů
vod ech: Otázka, jedině tn ť'O'zhodující, zní: a) "Je vydražilel nemovitosti
oprávněn, súčtovati své pohledávky, jež mu příSlušejí proti dlnžníku dražebního. řízení (I. j. poslednímu vlastníkovi vydražené nemovitosti) na
účet oné čásU rozdělované podstaty, jež po uspokojení všecl! reálních vě
řitelů má tomu dlužníkovi připadnouti?« b) Zodpověděna-li llrvá otázka
kladně: od které doby? Dle náhledu údvolaciho soudu je takové súčtování
možno, avšak teprv ode dne, kdy dlnvníkovi byla určitá část rozdělované
podsta;ty přidělena rozvrhovým usnesením (a sice úde dne vydání tohúto
usnese:ní pouhým přidělením rozdělované podstaty). Právní moci tohoto
rozvrhového usneseni není třeba. To vysvítá z těchto úvah: Dosavadní
vlastnlk vydražené ntmo,vitosti (dlnžník dražebního řízení) nenabývá již
právoplatným příklepem vydražené 11emovitosti proti vydražiteli nároku
na zapl8'cení; meú realními věřiteTy (k nimž náleží i dlužník dražebníbo
řízení) a vydražitelem nenl osobního závazku; to nastává teprv později,
až těmtO' věři,telům soudně bude př'idělen proti vydražiteli nějaký nárok
(usnesením rozvrhovým). Dlužník nemÍlŽe llroto před touto dobou žádati
pro se·be ,od vydražitele »zaplacenÍ« nejvyššího podáni; dlužník musí
v tomto období dražebního řízení se uspokojiti (s návrhem na opětnou
dra'žbu), aby vydražitel zapravil nejvyšši podání dle dražebnich podmínek
a aby s tímto nejvyšším podáním bylo postupováno dle zákona. K vlastní
disposiCi nabývá dlužník dra,žebního řjzení oné části nejvyššího podání

(jež mu přísluší po zapravení všech zákonných nároků třetích osob) teprve
»přidělcním«, tedy usnesením f{).zvrhovým. Teprv od toho' okamžiku má
dlužník protipohi'edávku proti vydražiteli; teprv nyní je mu súčtování
právnicky možno (srovnej o těchto ,otázkách: Jiickel-Giithe: dražebr.í
řízení 3. vydáni str. 430). Teprve nyní jsou zákonné náležitosti súčtovaní
(vzájemnost, splatnost, .stejnoro'dost, žalovatelnost) dány. Pr{}ti' tomuto
právnímu názoru nelze namítnouti,. že jíž po právopla~ném llříklepu vydražené nemovitosti (tedy před vydáním usnesení rozvrhového) lze z;aba~iti
onu část rozdělované podstaty, jež dlužníkovi po zaprav,ení všech reálních
nároků má připadnouti. Neboť předmětem práva zástavního jsou všechny
»v,ěd, jež jsou v obch'odlh G§. 448 .obě. zálL), kdežto kompensa'ce ]lřed
pokládá vzájemně dospělé po·hkdávky stran {§ 1440 obč. zák.). Předměty
práva zástavního a kompensac~ se nekryjí. V tomto případě ·není spomo
mezi stranami, že v d'obě vydání rozvrho"lého usnesení <17. října 192.0)
sporná pohledávka Ceňka Š-a bYla již zabil'vena žalovaným (pro jeho pohledávky 2400 K a: 1800 K usnesením ze dne 13. června 1920) (§ 294 odstavec tře,ti' e'X. ř.). ŽaIobce· nemohl proto ještě dne 17. říjl11a 1920 komllensaci
provésti bez ohledu na dříve již nastalé zabavení téže pohledávky žalovaným.
Ne j v

ji

Š

ši

S'D II

d n'evyhověl -doV'o-lání.
Důvody:

Žalobce žádá, aby bylo určeno, že hyperocha 4620 K 49 h Ceňku Š-ovi
proti němu v exekuční věci Dkresního· soudu v S. přísluše,vši kompensací
s pohledávkou žalobcov{)u co do částky 1634 K 78 h whasla. Žalobce vychází při tom z nesprávného předpokladu,že námk ll'a vyplaoení hype"
roehypřÍsluší Čeňku Š-ovi proti žalobci jako vydražiteli. Správně uvedl
jÍ'ž soud odvolací, že právop'latným příklepem nevzniká dlužníku a reálním
věřitelům pro t í vyd r a žit e li žádný nárok na zaplaceni. Reální vě
řitelé a dlužník, zbude-Ji pro něho nějaká hyp,eroeha, mo'hou žádati pouze
od s'nudu přikázání a zaplacení svých pohledávek z nejvYššího po'dání.
Věcí vydražitele jest, aby nejvyšší podání ve smyslu § 152 ex. ř. a dmžebních podmínek "l,ožil k soudu. Mezi ním a osobami na nejvyšší podání
odkázanými nevzniká žádný osobní nárok a závaze'k anl vydáním wz;po:
četního. usnesení, neboť pohledávky z nejvyššího podání přikázané nemohou býti na základě f'l}zpočetního usnesení proti vydražiteli ani 'žalovány ani 'exeknčně vymáhány. Nesplní-li vydražitel dražební podmínky,
mají věři'telé a dlužník jedi,ně práv·e n",vrhnouti ve smyslu § 154 ex. ř.
opětllou dražbu. Na těcht" ustanoveních exekučního řádu nemohla ničeho
změniti a-ni ll!faxe, která dovoluje aby vydražitel ll!:atil hotovosti z nejvyššíh" p()dáni phkázané p'římo ~právněným 'Osobám. To děje se jen pro

zjedno-du'š'ení věd, avšak právní p·ostavení VYdražitele, exekuCllÍm' řádem
vytčené, Hm měněno býti nemůže a nelze z t-ohoto postupu, praxí zaved'eného, zejména usuzovati na D'sobní závazek vydražitelův vůči oSlobám

na nejvyšší p'odání odkázaným. Vydmžiteli zůstává vždy volno, nej'vyšší
po.dání složiti k soudu. Z toho tedy plyne, že Ceňkn Š-ov'i pmti žalobci
na r o ~ na vypfacení hyperochy nepříSluší, že tu, seházi vzájemnost dvou
pa,hledavek ve smyslu § 1438 obč. zák., které by, se kompensací rušily a
že tedy nárok Čeňka Š-a na hyperochu 4620 K 49 h kompensací s pohle-
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dávkou žalobcovou 1634 K 78 h neuhasl. Okolnost, že pohledávka

Ceňka

Š-a, na výplatu hyperochy byla pro pohledávku žalovaného zabavena a

tomuto k vybrání od vydražitele přikázána, jest bez významu, poněvadž
soud zabavení lJ{lvolujíd správnost údajů návrhu exekučního zkoumá jen
PO stránce formální a nezabývá se materielnÍm právním poměrem stran.

10M, přípustno dovolání nejen'! otázce příp~stno~ti, ".ýbrž i věcné opodstatněnosti určovací žaloby (§ ~02. odstavec ctvrty c. r. s.).

Z toho že soukrQmému zaměstnanci byla udělena "definitiva«, ještě
o sobě ne~IY!le, že služební poměr jest Ujednán na doživotí {§ 21 zák,
o obeh. pomoc.).

Čís. 1497.

(Rozh. ze dne 14. února 1922, Rv II 39/22.)

Lze kompensovati i pohledávku, jež v čase, kdy se kompensuje, již
preklusí zamkla, jen když trvala po právu v dubě, kdy pohledávky se

Jbčanská záložna vypověděla' na šest neděl svého úředníka, jenž podal
po té žalobu u krajského soudu, by záložn~ byla uz;>ána p~vin~c>~ pla!iti
mu i nadále slu,žné. Za tohoto sporu domahala se zal,ovana zalozna zalohou na okresním soudě zjištění, že služební poměr zanikl. O k r e sní
s o ud žalobu zamítl lleshledav právního zájmu žalobkyně, ježto sporná
právní otázka dojde 'rozřešení ve sporu, jenž proje'dnáv!, se u krajs~ého
soudu. Odvolací soud zrušil mapadený rozsudek a vrahl spor prv.emu
soudu, by jej"znovu projednal a, rozhodl, m~je za to, že !s?n tu ,podml.1~y
určovací žaloby (§ 228 c. ř. s.). O k r e snl s,ou d vo te zalobe vyhove~,
o d vol a c í s {} u d rozsudek pctvrdil a ocenil předmět sporu na 1000 Ke.
Ne j v Y š š í s o II d nevyhověl dovolání.

střetly,

:Rozh. ze dne 14. února 1922, Rv II 413/21.)
Žalobě o zaplacení kupní ceny za zboží, dodané v r. 1920 bylo' obě m a
niž š í mi so u d y vyhověno. Žalovaný uplatňoval pohledávku navzájem,
tvrdě, že, žalobce vrátil mu v roce 1920 zapůjčené povozy ve stavu po'škozeném. O d vol a c í s {} u <Ji neuznal namítanou pohledávku mimo, jiné
proto, že ji žalovaný neuplatňovaL ve 30 d,enni lhůtě § 982 obč. zák.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl mimo jiné

v

důvodech:

Nelze sice sdíleti názor odvol,acíhO' soudu-, ž,e žal.ovanir nemůže navzájem namítati pohledávku za 'přílišné opotřebování vozú, jež prý žalobci
půjčil, poněvadž jeho nárok náhradní po,dle § 982obč. zák. jest prekludován. Podle § 1438 obč. zák. ruší se kompensace schopné pohledávky,
jwkmlle se střetnou, a pokud se vymvnají samy sebou t. j. moci zákona.
Aby tento účinek nastal, jest ovšem zapotřehí dlužníkova pr,ojevu vůle
k němu se nesoudh(}. Střetnutím se kompensabilních pohledá vek tyto tudiž
zanikají PO' samém zákonu, ale jen pod llodmínkou, že k tomu oprávněný
kompensa:ciuplatni, takže kompensace, je-Ii u,platňována, účinkuje ex tunc
t. j. od té doby, kdy pohl,edávky, jako kompensace schopné se střetly.
Mlrže tedy pohledávka, zaniklá preklusí, poněvadž nehyla v čas uplatňo
vám" býti kompensována s' pohledávkou, která vznikla dříve, než vzájemná pohledávka preklusi zanikla, jsou-Ii tu ostatní před'poldwdy komp'ensace. V tomto. případě však neuznaly nižší soudy vúbec za pr'c>kázáno, že
přísluší žalovanému nějaká pohledávka p'roti žalobci ze zmíněného: právního důvodu. Okresní soud poukazuje k tomu, že není dokázáno, kolik by
činily náklady opravy, a odvolací soud zjiš/uje, že v té příčině ani doplněni
důkazů v druhé st'o1ici nemělo výsledku pro žalovaného příznivého. Vzájemná pohledávka žalovaného není tedy kompensace schopná, poněvadž
není likvidní a její pravost nemůže bÝti ve s'poru zjištěna, ježto žalovaný
nenabídl pótřebných k tomu důkazů.
Čís. 1498.

Zrušil-Ii v rozepři o hodnotu do 1000 Kč odvolací sond bez výhrady
pravomoci rozsudek prvé stolice, zamÍtnuvší určovaci žalobu pro nedostatek předpokladú § 228 c. ř. S., jest proti napotomtlímu rozsudku odvolacího soudu, potvrdivšímw věcné rozhodnuti prvé stonce o určovací ža-

D

ů

vo dy:

Dovolání oplraJlCl se o- dovolací důvody § 503 čís. 2~4 c. ř.

S.,

jrst

přessrovnaié rozhodnuti obou nižších stolic dle § 5,02 c. ř. s. uznati pří

pustným i co do, věcného obsahu rozhodnuti těchto; neboť pofOjednání a
rozhodn'utí sporu po stránce věcné jest rovněž dúsledkem zrušova~ího
u·sMsell'í soud ll odvol'acího ze dne 1. září 1920. Oprávuěným však není
dovolání v nižádném z, uplatňovaných směrů. P"kud jde o otázku pří]1ust
nostic určovací žaloby, po,pfrádovolatel přípustnost žaloby nikoli prmo', 7e
žalující záložna nemá právního zájmu nabr;ckém m6ení sporného- právního
poměru, nýbrž pouze z toho důvodu, že prý tento její právní zájem bude
splriěn rozhodnutím ve sporu, j;enž projednává seu krajského soudu. Než
v, této příčinelze poukázati na odilvodněni shora dotčeného usnesení od'voIa:cího soudu, kterým tento soud správně a výstižně ze zákona dolíčil, že
r6zhodnutí V onom sporu, kde se jedná pouze o nárok žalovaného' na placenl služebních platil, nemůže žalující straně po.skytnouti dostatečné záruky proti uplatnění nových a dalších nároků ze sporného' slnžebního
poměru .a že tento účinek přivoditi může jedině soudní výrok, jímž právoplatně rozh'odnut(} bude 'o tom, zda sporný služební poměr způsobem právně
náležitým rozvázán byl čili dc>su'd trvá. Tomuto. účelu slou,ží právě tento
spor. Pokud pak jde o právní stránku, sporné věci, spočívá, jak z obsahu
spornýeh spisů '!Ysvítá, iádr-o sporu v tom, zda služební poměr žalovaného
vÍlČi 7AalujÍd 'zálÚ'Žně pokládati jest vzhle,dem k tomu, že žalovanému byla:
uděle'na ddinitiva, za poměr ujednaný na doživotí žalovaného ve smyslu
§ 21 zák. o obch. pom(}cnících či za poměr, který lze rozvázati výpovědi
dotčenou v § 20 téhož zákona. Žalovamý hledí dovoditi, že jde o p'oměr
uje'9uarný na do·životí, již z pojmu svého })definitivníhoK ustanovení', uváděje, že by jinak nebylo rozdílu mezi služebním poměrem provisorním a
definitivním, že definitivní ustanovení znamená již samo sebo'u' ustanovení
na doživotí dle obdoby služebních poměrů zaměstnanců vce'řejných a že
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takový poměr lze rozvázati jen z přičin, které provedeným disoiplinárním
řízením byly zjištěny. Obdoba, jíž se žalovaný dovolává, jest však nemístna neboť služební pD,mer z.aměstnanců státních a vůbec zaměstnanců
správy veřejné zakládá Se v:{rznačně na normativu pQ'vahy veřejnoprávní,
jak to také odpovídá povaze služby státní a veřejné správy, dle které
z"městnanci povoláni jsou, by vykonávali úkoly státní nebo jinaké veřejné
správy nebo při tom a:s,poň spo·lupůsobili. Slu'žební poměr zaměstnanců
soukromých, podléhajÍcích zákonu oobch. pomocnících, zakládá se vš'ak
v normách Po výtce soukrDmoprávních; živel veřejnoprávní llplat.ňuje se
v těchto předpisech jen ]Xltud,pokud jde o tn, aby z ohl'edů sociální
oohrany zaměstnaTIců jako strany hOSPodářsky slabší zmírněny byly různé
příkrosti, které by vyplynouti mohly ze smluvní vo·lnosti na úkor jich.
V celkU' však jsou - není-li zvláštního služebníhů řádu nebo smlouvy _
pro úpravu poměrů těch mzhodny zásady a předpisy soukrGmého služebního práva. V připadě, ,o. nějž jde, nemá žalující záložna zvláštního služebního řádu a, ježto nemůže platiti ani co'bdoba služebních řádů jiných
ústavů peněžních, ani zvyklost, jest případ pGsuzovati dle zákona o nbch.
pomocníckh. Dovolává-li se žalovaný pro sebe výhod p-oměru na doživotí,
musH by ovšem i proti sobě připustiti důs,]edkyz poměru takového plynnuci, nehol není-li zvláštní úmluvy, nelze pomčr ten posuZ(}vati jed:nostranně asi jen na ten způsob, že se jím ukládá pou,ze, zaměstnavateli naprostá v.ázanost, zaměstnanci však ponedlává volnost v příčině zru'šenÍ
služebního poměru. Poměr služební na do,živolí ujednaný ukládá i zaměs,t
nanci vázanost dosahu 'velmi závažného, která v mnohých případech může
hýti' pociťována i jako tí'snivá příkrost tohoto smluvního· závazku, když
se poměry tak změní, že setrvání ve služebním poměru odporuje přímo'
zájmům a prospěchu zaměstnance. Aby se tedy předešlo takovým právním
újmám, které by z nevypo,věditelnosli takových poměrů vzejíti mohly,
stanoví'§ 21 zák. o obch. pom., že poměr takovÝ může z a m ěs. t n a ne c
vy p o věd ě t i, a v š a k te 'p r ve po. pět i let ech s dodržením 6 mě
síční lhůty výpovědní. Předpis § 21 oit. zák. je tedy jen výhodou Pro za.městnance pro zaměstnavatele je však slu·žební poměr na doživotí ujednaný vrnb~c nevypověditelný a rozludtelný jen ze zák. dftvodů § 27 zák.
o GbChe pom. Vzhledem na tyto závažné důsl'edky taknvého poměru po~
kládá se ustanovení na doživotí za ujednané pouze v těch případech, kdy
to bylo mezi stranami 'PO' zralé úvaze umluveno tak i'asně a: zfetelně, že
o tom pochybnosti býti nemÍlŽe, že takové ujednání bylo stranami skutečně
i zamýšleno. Z pouhého uděle,ní definitivy, nenHl služebníhG řádu, kter~
by pojem tento bliže vymezo.va,1 a zároveň i vzájemný závazek druhe
strany náležitě sta,novil, nelze však ještě souditi, že tím ujednán byl služební :poměr na )dož'jvotí«. Toho ne1ze odvozovati ani ze znění dekretu
a jeho dodatku" na nějž se žalovaný Gdvnlává a to tím méně, když wud
první stoHoe zjiš'fuje, že nsnesení výboru záto'ženského, který dle § 22
stanov jedině rozhoduje 00 otázkách služebních poměrů úředníků, ani dle
svéhG znění anl dle smyslu nepřipouští úsudek, že bylo zamý'šleno ustannvení žalovaného "na doživolí". Dodatek dekretu vzhledem k této okolnosti nemá právotvo.rného v~'znamu, a to tím méně, ježto dle tvrzeni žalohkyně žalovaný sám si znění dekretu toho upravil, dekret tedy v tomto
dodatku představuje jen jednostranný právní výklad žalovaného n" jedné
straně a právní omyl zástu]]ců záložny, dekret ten pnde'psavších, na straně
1

druhé. Nerozhodný jest dále právní názor, jaký chovají v tépři~ině súčast
nění příslušníci tohoto oba-ru, jako'ž i teprve v řízení odvol~c~ ~~ovotou
uplatněné příklady služebních ř~dů j}ntc? pen~žních ústa;vů, lez~o JICh pr?
výlučnou platnost jich .na t.mm sluzebm pnmery pm vykl~d teto spo:n~
věci ]loužíti nelze. Dle tGho, co bylo uvedeno, dlužno pokla~atl ,6 nede~'11
výpověď danGl! dle předpisu § 20 zák. oDbc!,. pom,oc. za j}ra~ne postacltelnou k rozvázání sporného. služe~mho pomeru. Je;zto, p,ak prav,: k vypovědi -'jak již první sGudce správn,e vytknul.- nC'~'ll vaz~no ,ua p.red,~okla~
důležitých příčin a dané výpovedi nevadll'O daje <lm prohlaselll dane
ředitelem zástupcům organisace ba,Ukovního, úřednictva, ze .n~~udo·~; po
dnbu sporu o jednoduchou frekvenci vyvodeny z tGh~, Proti ,ure,dmk~m
důsledky nebo! ujištění to vztahovati le~t Jen n~. pnpad ~redcasneho
propuštění dle § 27 zák, 'O obch. pom. - dlu·znn s~ pnklo!uÍ' nazoru soud~
prvé stolice, že danou 6 nedělní vý~ovědí ke d'n~ 31. breznu 1920, pmt,
jejiž f'Ormelní a časové náležiiosti namrt~y uplatneny nebyly, byl sporný
služební pomě; způsobem právně náležitým zrušen. Je-li vš~k,tento v~ro~
soudu' prvé stolice správným, nezáleží n.. tom, zda p'osc~dll VB,C po ]lf~V!U
stránce správně i soud odvolací, když uznali, že 'Slu:zebm ,p~om.:! !~zvazan
byl srovnalou vůlí stran, a je dále lhos;ej,no, ~da ~.~utkova, zllsten; odv,o-,'
la:cího soudu, jimiž k tomuto rozhodnuŤl dospel, ~nsl.a k mlS:': zpu~obem
p'rocesuálně bezvadným či nic, Netřeba tedy oblraÍ1 ,e dalslml duvody
dovnfání kterými dovolatel poQ této stránce brojí S hlediska § 503 odst 2
a 3 c. ř: s. proti rozsudku souduoctvotacího, ježto dotyčné vady, i kd?ž
by skutečně zde byly, jsou zcela nezávažné pro:o~hodnutí sporn:110 .prl:
padu, když rozsudečný Výrok druhé stoli'Ce pokladan Jest za spravny liZ
z důvodů stolice první.
Čís. 1499.
Dědic bylo "úmrtí vyrozuměn« I(čl. IX. zákona ze dne I. dubna 19Z1,
čís. 161 sb. z. a n.) tím, že mn notář zaslal obSílku k sepsání ůmrtnÍnc<
zápisu. Prohlášení, že si pozůstalost p,roledná sám, má zaslati dědic notáři,

nikoli soudu.
<Rozh. ze dne 15. února 1922, R I 168{22.)
Notář zaslal dědičce obsílku, by se dostavila k sepsání úmrtního zaplSll
dne 26. října 1921. Dědička vyzvání vyhověla, dostavHa se uv.edenéhG
dne k no,táři a úmrtní zápis podepsala,. Dn'e 15. l'istopa<du 1921 oZllámi1a
clědi'čka na soudě, že si pozůstalGst projedná sama. PO' z li s t a los tn í
so u d návrhu' nevyhověl, maje za, to, že byl vznesen Gpúzděně. R e.k II r s n i s nu d návrhu vyhověl. Dův o cly: Dle čl. IX. zákona ze' dne
1. dubna 1921, čís. 161 sb, z. a n. mohou dědici nejpozdějj ve 14 drrech, kdy
jim doručeno bylo vyrozumění o zůstavitelově smrti nebo pGzvánf k projed·nání P'Ozůstalosti, oznámiti notáři, že chtějí prOjednání' pmůst3!losti provésti sami. ZákGn mluví výslnvně o vyrGzumění, a nikoliv o tom, že dectioové o smrti jakýmkoHv z]lůsobem se dozvěděii. Z !oh'D je pa,trno, že
pouhá včdomos! o zltstavitelově smrt'i nestačí, nýbrž předcházeti musí
vyrozumění soudem nebo notářem, ježto ,v době zůstavitelova, úmrtí ještě
dědic nemůže věděti, zdali je k dědictví povoláll a zdali vůbec se hude
prOjednávali pozůstalGst. Ježto v tomto pří'padě nebyli dědicové notářem
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ani vyrozuměni, nepočala IMta uvedeného odstavce a'[li běžeti a bylo
tudíž nesprávné, zrušil-li prviT soudce své prvé usnesení, jímž dědicům
přenechal projednání pozůstalosti.
Ne j vy Š š í s () u d obnovil usnesení prvého SOlldu.
Dů

vody:

Clánkem IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, CIS. 161 sb. z. a n. byla
ustanovení §§ 28 a 29 ds. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. změ
něna a vysloveno, že p'Dzůstalostní řízení přísluší provésti notářům jako
soud'[lím komisařům. Z toho však byla připuštěna výjimka, dle níž jest
dědicům možno, "nejpozději do 14 dnu po- tom, kdy se jim dostalo v yr o z II měn í o ú m r t í neb obsílky ku projednání, oznámiti II o- t á ř i,
písemně neb ústně, že si sami pozústalost pfejednaj.í«. PodTe znění zákona
nemůže býti pochybnosti o. tom, že tato 14tidenní lhůta neběží ode dne,
kdy se dědicové o úmrtí zůstavitelově d o z věd ě I i: jedná se tedy pouze
o to, jak dlužno vykládati slova »vyrozumění o úmrtk V tomto případě
zaslal notář dědičce obeslání k sepsání úmrtního· zápisu po jejím zemřelém
o.(oi; dědička tomuto obeslání vyhověla., dostavíla se dne 26. října 1921
k notáři a podepsala tam vlastnoručně úmrtní zápis, notářem podle jejích
údajů sepsaný. Toto. obeslání k sepsání úmrtního zápisu· sluší pokládati za
»vyrozumění o úmrtí« PO rozumu uvedeného z.ákona, neboť doručením tohoto obeslání dostalo· se dědičce ú ř e d ,n í h o vy r o z umě n í o ú m r t í
zůstavitelově; od tohoto okamžiku věděla., že notář, jemuž podle zákona
přísluší pr·ovésti pozůstalostní řízeni, je za.hájil; od tohoto dne, nejpozději
však ode dne 26. řijna 1921, kdy s ní ·byl sepsán úmrtní zápis, p;očínalia·
tecly pro ni uvedená 14tidenní lhůta. Dědičkaučinita však oznámellí, že
si pozůstalost projedná sama, až dne 15. listopadu 1921, tedy po uplynutí
předepsané 14tidenní lhůty, a 10 nikoliv notáři, jak předpisuje zákon, nýbr·ž
soudu, který je teprvc zaslal notáři, k němn·ž došlo až dne 22. listopadu
1921. Neprávem odvolává se rekutsmÍ soud k oodúvodnčni svého názorn
na zdejší rozhodnutí ze dne· ll. října' 1921 č. j.R I 1244/21 čís. sb. 1227,
neboť rozhodnutí toto odpovídá zásadám shora vytčeným.
Čís. 1500.

I spoluvlastník, jenž byl ve sporu o zrnšení spoluvlastníctví žalovaným,
mitže navrhnouti povoleni exekuce sondui dražbou dle II 352 ex. ř.

<Rozh. ze due 15. února 1922, R I 181/22.)
Spoluvlastník A vysoudil n.a spoluvlastníku B spor o zrušení spolenemovitostí, načež se B domáhal ua; s,ondě, by pov·olenabyla
dražba .nemo'Vitosti dle § 352 ex. ř. S O u d II r v é s t o I i ce .exekuci povolil, rekursní soud exekuční návrh zamítl. D ů vod y: EXiekuce dra.žbou
k vůlí zrušení spoluvlastnictví může býti povolena jen na základě některého
exekučního titulu, jak jso·u vypočteny v § 1 čís. 1 až 18 ex. ř., a smí býti
p·ovolena jen tehdy, když z exekučního titulu lze s·eznaU jak osobu oprávněného, tak i osobu dlužníka, jakož i předmět dlužného plnění neb opomenutí; exekuce ve prospěch osoby iiné, nežli té, která jest v exekučním
čenství

titulu označena jako 'oprávnčnú nebo pro-ti někomu jinému- než-li tomu,
kdo jest dle titulu exekučního dlužníkem, může býti povolena jen za j}odmínek § 9 ex. ř. Dle obsahu exekučního titulu, o který se exekuční návrh
opírá, byl to v tomto případě vymáhající věřitel, jenž by! odsouzen, abY
trpčl prodej domu, patřícího společně jemu a dlužnici, soudní dražbou, a
také on to byl, jemuž byLa uložena náhrada útrat sporu. Z toho plyne, že
oprávněnou dle tohoto ex·ekučního tituiu jest dlužnice, nÍko-liv však vymáhajíd:věřitel a že jenom dlužnice má právo, na základě uvedeného exekučního !itnlu vésti exekuci a že proti ní uvedený exekuční titul eXieku6ním titulem není, pokud nebyly splněny podmínky § 9 ex. ř. Pokud s·e
pak týče ustanovení § 561 čís. 2 c. ř. s., že Výpověď z nájmu může býti
provedena nejen stranou vyp-ovídající, nýbrž "i' s:tranoll' vypovězeno'u, nelze
ustaJn'ovení toto v tomt" případě obdobně použíti, poněvadž ustanovení to
jest povah" výjimečné a jako ta'kové musí býti vykládáno přesně. Že byly
splněny podmínky § 9 ex. ř., ani vymáhajicí věřitel sám netvrdí, a proto
ji" tato Dkolno.st stačila, aby návrh exel<uční byl zrumítnut.
N'e j.v y š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Základním pravidlem spoluvlastnlckého poměru je, že pravidelně múže
každÝ společník žádati za zrušení spnluvbstnictvi <§ 830, 843 obě. zák.).
Důsledek této zás·ady vede nutně k tomU', že rozsudek, vyhovující žalobě
jednoho společníka na zrušení spoluvlastnictví soudní dražbou v·e smyslu
§ 843 o·bč. zák. působí v hlavní věci, totiž v otázce· zrušení spoLuvlastnictví,
ve prospěch 'Obou stran ve sporu, tedy ve prospěch žalobce i ža]ovaného,
a proti oběma <judicium duplex). Rozsudkem tím je totiž otázka zTUšení
spolnvlast,nictví mezi stranami rozhodnuta,· ani jeden ami dru'hý z nich nern.úže'b.zrušení to znova žalovati-, ježlo by tomu bránila zásada procesní,
~"nMze rozhodovati o·pětně o téže věci spmné (ne bis ·in idem - res judio~taJ; Kdyby se žalovanémll odepřelo právo použíti rozsudku toho i proti
odpůrcižalobei, nemohl by v případě, že by žalobce rozsU'C!lm toho nepoužil, uplatniti již vŮ'bec své právo na zrušení spoluvlastnictví, oOž by
se právě příčilo· slěžejním zásadám hmotného práva o spoluvlastnictví
([§§ 831, 832 obč. zák.). Jde tedY z této povahy věci samé, z povahy poměru spoluvla.stnického, že i žalovaný může navrhnouti povol'enf exekuce
soudní dražbou společné nem<lvitostí ve smyslu § 352 ex. ř., když žalobce
s návrhem tím otálí a dokonce návrhu tomn se opírá, jak je· tomu v tomto
případě. Důsledně musí žal'ovanému v takovém ]lřípaděpřipadnouti role
. str.any vymáhající a týž má též 'nárok m náhmdu útrat ·dotyčnéh·o potřebného eocekučního návrhu. {Srov. Neumann: Exekut~onsordTI1mg k § 352
ex. J., HeHer-Trenkwa,lder: Exekutionsordnung in ihrer porakti.schen Anwelldung 1912 Nr. 444 str. 931 k §. 352 ex. ř. POZ11J. 3, Neumann-EttenreichBloch: Beispiele im ZivilprozeB- nnd Exekuuonsverfahren 1900 Nr. 145
pozn. 6, PoHak: System des aster. ZivilprozeBrechtes unci Exekutionsrechtes 1906 § 169 pozn. 13, Stubenrauch Kom. zum BGB. 1902 str. 1038
ohledně knihovní poznámky rozsudku, rozh. nejv. s.oudn ze dne 9. září
~870 čís. 10.079 Glaser-Unger čís. 3867; opačně K:rainz 1920: System des
oster. allgemeinem Priva,tre'chtes § 421 pozn. 31 a citované tam mzhod-
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nuti OL Dog. 4951 l. rŮ'ktr+873 a 1383 z rfrlffi-l9\l8,l!ledíe jenem k--!.(}r-melní
stránce exekučního titulu.
Čis.

1501.

Ustanoveni čl. 40 obch. zák. platí ve všech případech, kde jde o vy.

~---:'Dolcčlii5~m,

není omezeno na dobu trvání společnosti a navrhovatel žádá

sdělení oněch obchodních knih, které se vztahují na dobu, kdy byl
wolečníkem firmy. Za tohoto sta Vll věci ,a• .při správném právním posouzení věci bylo tudíž návrhu na sděJe.ní obchodních knih vyhověti.
N e j v Y š š í -S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

jen za

pořádáni mezi společníky. zejména též o vypořádání mezi Vystoupivšim
společníkem

a

Duvody:

společnosti.

(Rozb. ze dne 15. února 1922, R II 45/22.)
Spole'čník veřejné společnosti domáhal se, vystoupiv z ní, soudního
přikazu, by mu společnost předloži:la k nahlédnutí veškeré své obc.bodn~
knihy, Soud prvé stolice návrh zamit1.Důvody: Nejde tu o zadny
z připadů čl. 40 obch. zák., jmenovitě nejedná seo rozděleni společnosti.
Žadatel nedomáhá se toho, by bylo rozděleno jmění společné jemu a jeho
dřív,ěiším společníkům, nemaje již na společenském jmění žádného podílu. Tím. že Vystoupil ze společnosti, přešel jeho podíl na ,ostatní společ
ní1w, a přísluší mu p'Ouze nárok na, odbytné, je-nž však jest pouhým ná-

rokem peněžitým. Nejde mu tedy o ,nárok na rozdělení, jenž přísluší pouze
lomu kdo jest dosud ve s;polečnosti, nýbrž domáhá se pouze, jsa mimo
,p'ole:čnost. nároku na peněžitý obnos. Nelze tu pro-to použiti čl. 40 obch.
zák. jenž ostatně nezakládá bez pod m í ne čn é ho práva na předlo
žení' veškerých knih k nruhlédnutí, nýbrž ptaví pouze, že, je-li tu jinak
nár,ok na nahlédnutí do knihy, může nárok ten býti rozšířen na všechny
knihy a iich úplný obsah. Pokud se tkne právních prostředků, jež poskytuje zák~n vystoupivšímu společníku za účelem rozdělení Jmění, jsou uvedeny v čl. 130 obeh. zák. Právo nahlédnouti v knihy mimo spor není mu
tam vYhmž'eno. Pouze smlouvou- mohl žadatel .nároku takového nabýti,
čehož však vllbec netvrdil. Rek u r sní s o u rl návrhu vyhověl. D ů
vod y: Mínění prvého soudu, že se nejedná o rozdělení spule-čnosti po
rozumu čl. 40 obch. zák., nelze přisvČĎčiti. Navrhovatel- byl veřejným
společníkem firmy, proti níž návrh zní, ,aJ vYsto'upil ze společnosti dne
31. prosince 1919. Proto měla se. s ním firmac podle čl. 130 obch. zák. na
základě ti'hdejšího stavu jmění vypořádati. Navrhovatel se tohoto VypOřádání domáhá, nestalo se však tak až dosuď, naopak obdržel jen rozvahy,
jichž správnost béře v pochybnos!. Jde tu tedy o rozdělení společnosti' a
jest zejména bez významu, že vystoupivší společník musí se podle čl. 131
obeh. zák. spokojiti s tím, že se mu jeho podíl na jmění společnos,ti vyplatí v peněžité, jeho hodnotě odpovídajÍcí částce, poněvadž formu, v l1\Z .
obdržl společenský podíl, nelze Vyvyšovati nad podstatu věci. Ve skuteč
nosti obdrží i Vystoupivši společník dí! jmění společnosti, totiž svůj podil
ua něm, ovšem ve formě peněžité částky, jeho hodnotě odpoviďaií'd. Jde-li
však o rozděl'eni společnosti, může soud podle čl. 4;0 obeh. zák. naříditi
sdeLení obchodních knih a má tak učiniti, má-li navrhovatel na tom oduvodl1ěný zájem, jak jest tomllnepochybně v tomto případě, kde navrhovatel chce' na základě obchodních knih se přesvědčiti o správnosti sděle
ných mu mzvaha! o' pravé výši svého podílu, k čemuž má zajisté právo.
Ze stěžovatel byl a již není veřejným společníl<ern firmy, nepřichází
v úvahu, poněvadž ustanovení čli. 40 obch. zák., pokud mluví o rozdělení

Směrodatným jest v léh} věci řešení otázky, zda jde tu O záležitost,
týkaj.ící se rozdělení společnosti dle 'čl. 40 obch. zák. Kdežto prvá stolice
otázku tu zodpověděla záporně, iest rekursní soud toho názoru. ž'e o takovou věc tu jde, a to právem. Nelze přehlednouti, že, když dle čl. 130
obch. zák jeden společník ze společnosti vystoupí, má sp,olečnosts ním
Se vypořádati. To, se ovšem neděje" tak, že by se jměnl spKlleóeneké ro-zděli'lo, nýbrž jmění to na dále zůs,tává spo),ečenským a vystupující- společník obdrží svůj podíl v hotových penězích. Takovéto majetkové Vypořádání, však, jelikož i při něm odchází část jistiny do rukou bývalého společ
níka n« újmu společnosti, není ničím jiným, ,než děle,ním sp,ol'ečnosti. Obme- zovati ustanovení čl. 40 obeh. zák. jen na případy, kde hy šlo o skutečné
děl1ení spdečnosti, není zákonného důvodu. Vždyť právě to, mí,sto, kde
z;ikonodárce mluví vš,eobecně o příJ1adech, ve kterých jest přípustno žádall o nahlédnutí do veškerých obchodních knih, nelze vykláda,U způso
bem obmezuj-ícím, nýbrž dlužno připustiti ,před-ložení knih ve všecb pří
padech, kde jde o vypořádání mezi společníky. Z toho důvodu asi také
německý obchodní zákoll opustil dosl-ov našeho čl 40 ohch. zák. a nahr,adtl ho v § '47. zněnim: »bei Vermoge.nsa-useinandersetzung, insbesondere
im Erhschafts-, Oiiterg'emeinschafts- und Gesellschaftsteilungssachen kann
ďas' Oerícht die Vorlegung der tlandelsbiicher zur Kenntnisnahme von
. ihrem ga:nzen Inhalt annrdnen.« Tomuto názoru nevadí ustanovení čl. 131
"', ohch, zák., dle něhož vystupující spo,lečník nemá práva na [Yoměrný podíl
, nap,CYhIedávkách, zboží a jiných majetkových předmětech společnosti,
nýbrž SP'Dkoji:tl se musí penězi; vždy! toto odbytné jest jen -náhražkou za
jednotlivé majetkové součástky. Byloť by též nejvýš neS'pravedlivo by
vy,sloupivší spo'lečník nesměl na základě knih sP'olečno--sti Pfezkoum'\vati
r'o.zvahu proto, že už společník,em není, pfes to, že se rozvaha tiree právě
doby, kdý společníkem byl. Tehdy ovšem nebylo příčiny, mu nahlédnouti
do knih .odepříti. a proto nelze tak učiniti ani p'O jeho vystoupení, jelikož
. Jen tak Jest mu možno, .aby přezkoumal rozvahu a zHstíl, zda vypočtený
podíl jest správnÝm, důvod to, jemuž závažnost upříti nelze.·

Čis. 150;2.

Přípustnost pořadu práva pro nárok na náhradu škody proti člena
domobraneeké prohližecí komise, jíž byl poškozeuÝ před převratem proti.
právně odveden.

'(Rozh. ze dne 21. února 1922, R I 1498/21.)
Žalobce domáhal se na žalovaném náhrady škOdY, ježto při tříděni
domo·branců v roce 1915 byl protiprávným postupem žalovaného jakožto
Civilnl rozhodnud IV.
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člena odvndní komise odveden. Proti žalobě vznesl žalovaný námitku nepřípustnosti pořadu prá3.!~_~y..é--S....LoJ..ic.~----a--Ž-alobu
odmítl, maje za to, že služební výkon žalovaného spadal pod předpisy
dvorského dekretu ze dne' 14. března 1806, čís. 758 sb. z.'" n., čemuž ne-

vadí ustanc>vení § 39 branného zákona ze dne 5. července 1912, čís. 128
ř. zák., ježto tento zákon byl nahražen v dnbě podání žaloby českoslo
venským branným zákonem ze dne 19. března 1920, čís. 193 sb. z. a n.,
jenž neobsahu}e ustanovení obdobného § 39 dřívějšího brannébo zákona.
Rek u r sní s o u d námitku nepřípustnosti pořadu práva' zamítl. D ů
vod y; Žalobce opírá svůj nárok o ustanovení § 39 odstavec čtvrtf branného zákona ze dne 5. oervence 1912, čís. 128 ř. Z., který praví, že ten,
kdo bez vlastní viny utrpí škodu protizákcnným odvodem nebo odvodením, může na vinníku požadovati náhrad" škody. Zák:on ten byl sice
zrušen branným zákonem republiky Ccskns'lovenské ze dne 19. března
1920, čís. 193 sb. z. a n., do nc·huž ustanovení, obdobné § 39 odstavec
čtvrtý pOjato nebylo, avšak oprávněnost nároku na náhradu škody c!Južno
posuzovati dle zákona, plativšího v době vzniku nároku, tedy dle § 39
zák. branného z ro.]{u 1912 a nikoliv dle zákona z ruku 1920. Sporným jest
dále otázka, zda žalobce dle § 39 odstavec čtvrtý branného zákona ze dne
5. července 1912, čís. 128 ř. zák. může nárok svůj před soudem civilním
uplatňovati. K otázce té dlužno přisvědčitl. Dle dvm. dekretu ze dne
14. března 1806, čís. 758 sb. z. s. nemohou státní úředníci' pro svá jednání
před soudem civilním býti žalováni, avšak llstanovení § 39 odshwec
čtvrtý cit. zák. jest ustanovením specielním, jež použi'!f dvorního dekretu
toho v případě tom vylučuje. Ze slov j'eho; »může na vínníku požadovati
škodu«, jde, že se dle ustanovení toho jedná o náhradu škody dle § 1295
a násl. obč. zák. K: r,ozhoďování n náhradě škody tako,vé jsou nesporně
povolány soudy civilní.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Dle dvorského dekretu z'e dne 14.
března 1806, čís. 758 sb. z. s., jest žaloby pmti stáiním úřeďníkúm pm
Hch úřední výknny ihned odmítnouti. Tento dekret, který má na mysli
stá:tní úředníky bývalého ~a>konska, byl převzat záko,n'em ze dne 28. října
1918, čís. 11 sb. z. a n., o zřízení samostatného, státu Ce'skoslovenského.
Dle zásady, vyslovené zákonem ze dne 27. července 1919, čís. 449 sb.

z. a n., o zákonné ochraně čs!. republ'iky, nutno přizpůsobiH zmíněný
dvorský ďekret nynějším státním poměrům výkladem, že přihlíží p'řede
vším k čsl. státním úředníkům a v druhé řadě k dřívějším výkonům státnIch úřadů před převratem, jež se vztahují na řízení, práva a povinnosti
čs. státu a při nichž lze mluviti .o státoprávních poměrech sukcessivních.
V tomto případě jedná se o čLena prohlížecí komise domobranecké, tedy
o funkci bývalého důstojníka branné moci bývalého Rak{}uska, která není
v státoprávní souvilosti ani v sukcessním pomeru s čs. státem anebo s jeho
úřady a veřejnými institucemi. Žalovaný nemá tedy práva, dovolávati Se
ustanovení zminěného dvorského dekYe!U'. Kdyby byl žalobci odepřen pořad
práva, bylo by mn vůbec znemožněno uplatňování nároku, nebnf administrativní vojenské stolice, před níž by mohl vystupovati jako žalobce, již

1Jroto dovolací rekurs zamítnouti, aniž by bylo potřebí, zabýřešenou rekursním soudem, zda žalobce se může dovolávati § 39 branného zákona ze dne 5., červenc~ 1912, čís. 128 ř. zák a zda
tímto §em byl změněn shora uvedeny dvorsky dekret.

~-"-'"---'--"'"""'!'-s-OeC"c

Čís, 1503.

Pakturní slldiště (§ 88 odstavec druhý j. n.). Nutno, by faktura došla
došla-li po dojiti zboží,

dřív~ než zboží nebo současně se zbožím. Nestačí,
třebas nebylO ješt~ úp,lně vyloženo.

(Rozh. ze dne 21. února 1922, R I 104122.)
Proti žalobě, opírající se co do místní příslušnosti ,o ustanovení § 88,
odstavec druhý j. n., vznesl žalovaný námitku místní nepříslušn0'sti, játo
obdržel fakturu a'ž po dojití zboží. S o udp r v é s t o li c e námi,tce vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s 0' ud zamítl námitku místní nepří
slušnosti. D' ů V'ů d y: Názor stížnosti, že dostačí, přijme-li se hez námitek
faktura, zaslaná současně se zbožím nebo již před jeho' přlcl:)odem, 'by byla
odůvodněna příslušnost soudní, ve faktuře stanovená, jest právně mylným.
Dle posudku nejvyššího soudního dvoru ve Vídni »v zodpovědění otázek«
i'est odůvo,dněna příslušnost soudu splniště mezi osobami, které provozují
obchodní živnos!. podJe § 88 odstavec druhý j. n. jen, přijme-li smluvník
bez námitek fakturu, která mu byla dodána současně se zhožím nebo
již před ním a Merá byla opatřena poznámkou v zákoně označennu. Není
tedy rozhodnou dO'ba ,odeslání faktury, nýbrž jejího lJříchodu, kteroužto
dobu sluší podle § 88 odstavec druhý j. !J. považovati za zachovánu, když
fwktum doSla příjemce jesle pled pfevzetím nepatrného zbytku zboží, které
z větší části již dřív" byío aodáno. První soucl na základě výpovědí svědků
má za prokázáno, že faktura přišla teprve po dodáni vagonové zásilky,
nniž jde. V tomto směru svědek l0'sef P. vypověděl, že pokud se pamatuje, faktur,ru přišla v pátek či v sobotu, když již ve čtvrtek odpoledne bylo
počat,o s vykládáním vagonu, Svědkyně Vilemína C. udala, že, pokud se
pamatuje, bylo počato s vykládáním vagonu dne 19. srpna 1920 odpoledne
a že faktura, pokud se pama<tuje,přišla, V sobotu po tom čtvrtku. Z vývodů
ža'lovanéhn se podává, že vykládání vagonu bylo' sknučeno ve dvnu dnech.
Z toho" plyne, že, i kdyby byla faktura došla žallovaného teprve 21. srpna
1920, přišla ještě v doběvykládání zbytku zb0'ží, převzatébo dne 19. srpna
odpoledne, tedy podle toho, 00 bylo řečeno nahoře, ještě v čas. K tomuto
závěru nutno dospěti, uviží-li se, ž,e podle výpovědi svědků Eduarda K-a
a Bedřicha !(i-a faktura byla dána na poštu dne 17. srpna 1920 v Lovosicích, takže při přímém pnš!ovním spoj.ení Lovosice-Liberec jest za to
míti, že faktura přišla do domu falovaného, když ne 18., tedy přece aspoň
19. srpna 1920, rozhoduě však před tím, než byllo skončeno vykládání
zbOŽÍ z

vag-onů.

Ne j v y Š š í s o u d obnov';'l usnesení prvého soudu.
Důvody;

~ekursní soud správně dovodil, že pro založení fakturního sudiště podle
druhého odstavce § 88 j. n. není .rozhodnou doba odeslání faktury, nýbrž
ll"
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doba jejího příchodu, ale pokládá za postačující, že faktura došla dříve,
než bylo vykládání zbožCuKonceno, K zaJozenIl1!lnU!ov,eno s~diste z~~~
vyžaduje, by faktura došla dříve než zboží neh aspon zarov'en se Z?OZlm,
jen v tom případě má kupítel možnost seznati, pod kterýmI podml~;kam:
se mu zboží dodává, a porovnati fakturu se zbožím, a jen v tom ~npade
musí fakturu vránti nebo námitky proti ní oznámiti, chce-li zabráml!, aby
nebylo přijetím faktury založeno sudiště podle druhého odstavce Š, 88 j, n.,
nebol mu není uložena povinnost, by oznamoval nesouhlas.s novyml podmínkami, jež mu byly teprv,e po dojítí zboží oznámeny. Zalovar::r podl~
zjištění obdržel vagonovou zásilku ovoce o den nebo d::~ dny dnve,. ,:e~
fakturu; zda-Jí faktura došla v době, kdy vykládání zboz~ z vagonu ,Je~t~
nebylo úplně skončeno, zůstává lhostejno, protože k tako;cemu, roz~znavam
času dojití zboží a úplného jeho vylolOení z vagonu nem v zákone opory.
Čis. 1504.
Průkaz,

poukázkou,

že dlužnik zaslal vymáhajícímu věřiteli dlužný peníz poštovní
nestačí pro návrh na zrušeni exekuce.

Důvody:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Zrušení exekuce ve smYslu § 40 ex.
že vymáhající věřitel byl uspokOjen, sečkati povolil anebo
;ýkonu exekuce se vzdal. V tomto případě není sporno, že dlužník neza'
platil dluhu ve lhiltě :ozsudkem stanovené a že vymáhající. v,ěřitel v ?cn
podání exekučního navrhu, 1. ]. 7. lJstopadu 1921, nebY'! Jeste uspokOJen,
je,likož peníze obdrž~l teprve 8; listopadu 1921" nač,ež orr;ezi! exek~ci ~a
útraty ,ex'cku'čního ,navrhu, ktere zavmll pov~nny s;vym prutahem. Tlm, ze
dhl'žník poukázal peníze věřiteli, nelze ho považov,ali za USPOkojena ve
smyslu § 40 ex. ř., to tím méně, jelikož oclesnate'l dle § 105 poštovního
řádu ze dne 22. září 1916, čís. 317 ř. zák. jest oprávněn žádati, by mu byla
zásilka vrácena. Ustanovení § 46 ex. ř. a bodu 31. odstavec I. náv,odu pro
výkonné orgány tomuto ná"or'll" neodporují, neboť pře'dplsem, že se má
pwzatím upustiti od výkonu exekuce, 'předkládá-li dlužník potvrzení,ie
částku které se domáhá věřitel, odevzdal poště, nebylev změněny před
poklad;" pro zmšení exekuce dle § 40 ex. ř. Práwm tedy zamín rekursní
ř předpokládá,

sDud náv;h povinného na zrušení a odložení exekuce.
Čís. 1505.

(Rozh. ze dne 21. února 1922, R I 141/22.)

K pojmu pravomOci rozsudku. Nejde o věc rozsouzenou, rozhodl.li

V prvém sporu okresní soud o nepatrné částce nároku, kdežto v pozdějším
Dlužník nezaplatil v rozsudečné lhůtě dlužného peníze, pročež věřitel
vznesl dne 7. listopadu 1921 exekuční návrh. Dlužník zaslal dlužný peníz
dne 4. listopadu 1921 poš'tovní poukázkou, již věřitel obdr'žel teprve dn~
8. listopadu 1921, načež obmezil exekuci na útraty návrhu na povolen;
exekuce. Žádosti dlužníka o odloženi a zrušení této exekuce s o udp rve
s t 'O I i c e vyhověl, ježlo dlužníIk pJa;tební povin1>osti v .. rozsudku vy:lo~
vené tím dostál a vymáhaifcího věřitele úplně USPOkOJIl, podav dluzny
peníz dne 4. listopadu 1921 poštovní poukázkou u poštovního úřadu v S;
s poukazem, by tento peníz byl vymáhajícímu věřiteli do:učen. R; ku r s' n I
s o u d, zamítl dlu,"uíkův návrh. D ů vod y: T,ento nazor prveho so'udu
mohl by býti správným jenom tehdev, kdyby byl dlužník poukáz~r peníze
v čas a to ještě ve lhůlě rozsudečné. Jak však ze spisů exekuc\11ch na
jevo vychází, a prvÝ soud též zjisti!, podal dlužník peníze u poštovníh~
úřadu v S. teprve někom: dní po právní moci rozsudku, tedy po UplYI~utl
14 denní lhůty mzsudečné. Násředkem toho ocitl se dlužník v prodlem a
dle §§, 1333 a 1334 obč. zák. stihajl ho i: nás,ledky tohoto prodlení,zejmén~~
povinnost k náhradě škody a ručení za náhodu,. Za: náhodu takovou sl~s!
však pokládati i tu okolnost, že doručení z".laných peněz se na poste
zdrželo tak že vymáhající věřitel mezi tim podal exekuční žádus!. Škodu
vymáhaj!cí~u věřiteli tím vzni1rlou, která spočívá v. ~tratách žá~osti exe:
kuční a případných da,g]ch útratách, musl proto dluzmk nahradItI. Ostatne
dlužník, když ji'ž se o své újmě pro zaslání peněz poštovní poukázkou
rozhodl měl vymáhajídho věřite!'" buď tele'graficky neb telefo\11cky o tomto
svém k~oku vyrozuměti, a mohl fak podání exekučního' návrhu ještě včas,
předejíti.

Ne j v y

Š

š í s o II d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

sporu vznesena

věc na

Sborový soud co do ostatní

části

nároku.

(Rozh. ze dne 21. února 1922, Rv I 848/21.)
Kůň žalobkyně by] splašeným koněm žalovaného tak po'škozen, že musel hýti p'oražen. ŽalObkyně domáhala, se pÍlvodní žaLobou na okresním
soudě, by jí žai\r>vaný opatNl jiného koně v ceně 700 K'č a nahradil Výdaje
za vypújčeného k:one penízem 84 K. Žalobě bylo právoplatně vyhověno.
Ježto žalovaný koně nevyda,l, domáhala se žalobkyně náhradev škody a
ušlého zisku penízem 22.000 K. O b a niž š í s o u d y žalobu, zadar,ou na
sborovém soudě, zamítly. V dovolání uváděla žalobkyně mimo jiné, že
jde o věc rozsouzenou, ježto prý již v původním sPoru bylo ,o nároku
jeHm. co do důvodu rozhodnuto, a nyní prý se jednalo Pouze 0. výši khc>.
Ne j v y Š š í so u d nevyh'ověl dovolání a uvedL v otázce, aniž tu jde,

\'

důvodech:

Ve sporu púvodním žalovala žalobkyně na opa;tření koně a na n áhradu llákladu na vypůjčení koně živého až do obdrže'nÍ
koně, jenž jí měl býti opatřen, denně 6 K, jež platila, ale tento nárok na
náhradu k vůli zachování přís'1ušnosti okresního soudn jen v omezené výši
275 K, později pouhých 84 K t. j. za 14 dní, vyhražujíc si ž,alobl! pro ná.
hradu dal'šf. Tuto nyní podala, jenže žádá vzhledem k drahotním poměrům
válkou nastalým vyšší částky než 6 K denně, a nežádá je již jako náhradu
nákladu na vypůjčení kGn" jiného, nýbrž jako II Š I Ý v ý děl e k, že nema1íc koně nemohla vyde!:ati, co by s ním byla vydelala, kdyby ho byla
měla. Netřeba zkoumati, jde-li takto o st e j 'll Ý pře d m ě t v obou s~c-
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rech. o týž nárok. účtova'nÝ jen za jinou dobu. nebol i když se j)rJ]me,
stanovisko žalobkyni přfil1i~ější, na němž ona'stoií, že jde o nárok stejný ~ ,
že už v původním sporu jednalo se o ušl~- zisk, nelze nárok žalobní za
daného stavu věci uznati. Dovolatelka hájí především stanovisko, že jde'
o věo rozsouzenou, ježto prý již v původním sporu bylo O jejím nároku
na ušlý zisk co do důvodu rozhodnuto, takže by nyní šlo už jen o jeho
výši. Avšak to je náhled právně mylný. V původním sporu nebylo rozhodnuto· o nár'Oku na ušlý zisk za celou příslušnou dobu, nýbrž jen za
prvých čtrnáct dní, kdežto nyní jde o celou dobu ostatní. Soudce v pořadí
stolic ar ci musil nejprv rozhodnouti otázku, zda-li nárok co do svého dů
vodu jest po právu, než částku na těchto 14 dní připadající přisoudil, avšak
tím nebylo· rozhodnuto o ce I é m náraku co do jeho důvodu, nýbrž právě
jen o části j·eho, která byla přisouzena t. j. o těch 84 K za prvých 14 dní,
i nelze tedy říci, že tu jest věc rozsouzená i ohledně důvodu náraku, 00
do částky další, nyní žalované. Tomu by bylo tak teprv tehdy, kdyby byla
žalobkyně učinila meútimní návrh na zjištění dle § 236 c. ř. s. t. j. žádala,
aby rozsudkem I. j. výr o ke m r o z s u d 'e č n Ý m <§ 417 čís. 3 c. ř. s.)
bylo vysloveno, že jej í n á r o' k n a u šl ý z i s k je s t d ů vod e m
s v Ý m pop r á v u a kdyby s'e lak bylo stalo a ona tedy docílila rozsudku určovacího po rozumu § 228 c. ř. s. Toho však neučinila a učiniti
s úspěchem ani nemohla, protože tomu byla v cestě věcná nepříslušnost
okresního soudu <:§ 236 odstavec druhý čís. 1 a '§ 50 j. n.), leda že by byla
nárok svůj na· příslušnou nižší částku - tehdáž 1000 K - omezila. Tak
tedy na věc naziratidlužno, sice by předpis §§, 236 a: 259 c. ř. s. o mezitimním návrhu na určení právního nárloku neměl žádného smyslu, ježto
i bez něho měla by se věc vždy tak, jako s ním, jako tomu právě do'volat<!lka chce. Náhl:ed její vedl by k změtení předpisů (} přlslušnosti věcné
a ská:cel by základy, na nichž jest vybudována soustava soudů ,a' řád vede'ní pře. Zákon zřídil soudy různého,. řádu vyššího a nižšího, to podle
důležitosti věcí, jež k příslušnosti jejich přikazuje, nebo·f v soudě vyššího
řádu spatřuje vyšší záruku za správné konání spravedlnosti. a uemůže-li
před soudy vyššího řádu přikázati věci všechny, přikazuje i'impředpisY
o příslušnosti .aspoň věci důležitější. Soud sborový je soud vyššího hídu
než soud c>kresní, při náhledu dovo,IMe-Ičině talo s'oustava a spočívající
v ní garancie řádného konání spravedlnosti byla by však zvrácena; nebo!
žalobce mohl by z věci milto'llové zažalovati na př. tlepatmý zadr;;elý
úrok, a ježto soudce při rozhodování o tomto nároku musí, je-li sporua,
mzřešiti napřed otázku, zda kapitál po ,právu jest, bylo by tím po náhledu
dovolatelky rozhodnuto co do důvodu i o celém kapitálu, a to soudem
okresním, po případě soudcem bagatelním. Docela obyčejný jest případ,
ž'e bagatelní soudce, jenž rozhodovati má o zažaIované jedné premii, musí,
popírá-li žalov.aný platnost pojišfovací smlouvy, V dfuvodech rozsudku
otázku platnosti řeši,ti, toto řešení však, nebylo-li anebo nemohlo-Ti býti
PPo věcnou nepříslušnost s'Oudce pojato do výroku rozsudečného, nestává
se účastnO' právní moci, a musí při budoucích žalobách řešena býlí otázka
ta opět, dokud pořadem předpisů :~§ 228, 236, 259 c. ř. s. nevyšel o ní
rozsud'ečný výrok. Na výsost jasně praví to § 411 c.ř. S., že je ll' ta< k ovýt o v ý fl n k j e s t p r á v II í moc i ú es a s t e ll, a v nauce jo prax1 s'e
uznává, že důvody t. j. řešení v nich prejudidelní' právní otázky, mezi
stranami sporné, právní moci schopny nejsou. Neváže tedy náhled soudu
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~_ _-'/-W''''''T!__'J1lJWl v .dllvocteeh rozsudku v"§rrazu .,doŠlS'r, ž,e žalobkyni nár(}k
na odškodnění přísluší, soudy ve sporu tomto, al už jele o jeho nivětí
prvé t. j. skutkové zjíštění, a nebo druhé t. j. právní subsumpci. Jest to
sice věc právnímu řádu nelibá, má-li v téže věci po druhé rozhodnuto

býti jina-k, .avšak s'Dudové nemohou se uzavírati lepŠÍ-mu poznání a naprosto nelze pokračovati v chybě, která se stala, nýbrž vždy 'lépe jest,
bude-li dop'Omoženo právu k průchodu aspoň v části, která ještě k rozřešení zbývá. 1<: tomu doložiti dlužno, že dle § 55 j. n. přh1ušnost okre:mího
soudu ve sporu původním vůbec neměla nastati, pak-li žal'obkyně chtěla
uplatňovati částku, tlltO příslušnost přeVYŠUjící, .a že by tedy po' právu
by!,; nastati mohla jen tehdY, kdyby se žalobkyně nároku na zbytek byl'a
vzdala. Kdyby tedy bylo bývalo žalováno hned u soudu sborového, jak
mělo, bylo by n~došlo k dvojímu sporu a dvojímu rozsudku a tuďÍž ani
k divergenci.
Čís. 1506.

Byl-li úraz, způsoben smeknutín. se zasouvacího okna, nelze opírati
nárokna náhradn škody aru o § 1318 aru o § 1319, nýbrž případně jen
o §§ 1297, 1299 ob". zák.
Ustanovení § 1318 obě. zák. lze užíti jen tehdy, způsobena-li škoda
věcí, jež není součásti budovy.
Také ustanovení § 1319 .obě. zák. předpokládá zavinění držitele budovy, ulehčujíc obviněnému pouze d.o jisté míry břímě pritvodm.·
(Rozh. ze dne 21. února 1922, I~v I 949/21.)
flostinská místnost žalovaných byla na uiiční straně opatřena. velikou
skleněnou tabulí, jež bývala v letních měsících vytahována, dmž umožněn

přís·tup přímo, z ulice. J edno·ho letního dne vcházel žalobce tímto vchodem
do hostinské místuosti ,a právě když podcházel skIeněnou tabuti smekla se
<Jo těžce ho poranila. Žal'obu (} náhradu škody o b a n; ž š í s ~ u d y zamíťly, o d vola c Í S'Ů ud z těchto d ů vod ů: Prvý soud zjisti! že bylo
možno vst<oupiti do hostínské místnos,tí nejen obyčejným vchod~m, (totiž
dveřmi), nýbrž v létě i' vchodem, získaným vytaž;enfm okna, že však
v. kritický den v čase, kdY žalobce do místnosti vkročil, byl' vchod uzavren břečťa.novými stěnami 1 m vysokými umístněnými, mezi o'odstavcI,
a že, poněvadž břečlan,,'vá stěna stojící za levým po<dstavcem byla poně
kud posunuta k středu vchodu, bylo možno vkročiti do místnosti toliko
úzkoU" Hlezero-u mezi zdí a stěnou: břečťanovou tím způsohem že se pře
kročily oba podstavce. Právem z toho vyvozova;! prvý .soud i.e za těchto
poměrů nebyl vch,od do mfstnostipod oknem vo1ný nýbrŽ že každému
při patříčné opatmosti muselo býlí jasno-, že zastave~ím cestY' dlužno poklád~ti vchod oknem za ned.ovolený, zejména, když okno- nebylo, úplně
vyt~zeno. !,dyž tedy žalobce, ačkoHv mu bylo jasno, ~e tento vchod ještě
nem uvolnen, poněvadž byl zastaven, použil vchodu oknem místo vch'odu
dveřmi z domu, nemůže činiti zO'dp'Ovědnu os'obu třetí, když se mu při
použilí zakázaného vch(}du přihodila nehoda. Odv'0latel nemůže ve svůj
pr,?spěch použíti ustanovení § 1318 obč. zák., poněvadž ustanovení t'0to,
Jez ?vlo převzato z práva římskéh'o právě tak, jako tam, bylO' učiněno
v zajmu bezpečí frekvence na cestách veřejných, a ručení předpokládá
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předmět spadne pře s hranici bytovou,
způso.bí, což-'z-ákuu-vriad-řttte~i"Ovy~·»a1TS" der

tudíž, že
škodu

a že tam
V\l~ohlJuÚg

někomu

geworfen

oder gegossen wurdeoder die Sache' herabgefallen i,s,,,, kdežto zde okenní
tabule v místnosN umístěná z ů s t a I a v okenním rámci.
Ne j vy Š š í so u d zrušil rozsudky nižších soudů a vrátil věc prvému
soudu, by ji zno"u projednal a rozhod1.
Důvody:

Pokud se žaloboovo dovoiání 'Opírá O dovolací důvody § 503 čís. 2 a 4
ř. S., nutno mu přiznati oprávnění. Předchozí soudyneza,hývaly se
vůhec otázkou za,viJnění žalovaných, uznavše, že žalobce zavinil sám svůj

c.

úraz, a zamítflu'vše již z toho důvodu uplatúovaný nárok na náhradu Škody.
Tento p'ostup-nižších soudů jest již formálně pochyben, ježto vlastní zavinění poškozeného nevylučuje beze všeho konkurujícího zavinění jiných
osob, a v takovém případě platí zásada § 1304 obč. zák. Ža'Lobce tvrdil
zavinění žalO'vaných; nižší soudy měly se. tedy předevš,m obírati tímto
tvrzením, a zjistiti, zda stihá žalované nějah:á vina. V případě záporném
by to lze prostě zamítnouti žalobu pro- nedostatek z.ákonnéh·o podkladu,
aniž bylo třeba uvažo'vati o tom, dlužno-Ii žalobci přičít,aii vinu na úrazu;
jen v případě kladném byla by nabyla vÝznamu otázka další, je-Ii tu také
zavinění ža'lujkího. Než názor nižších soudů, že žalobce zavinil sám svůj
úraz, jest i se stanoviska hmotného práva mylným. V tom, že se žalobce
pokusil, dostati se do hostinských místností z ulice, ač vstup z uHce nebyl
ještě úplně volným a každému bylo patrno, že má voliti vstup z prMezdu
domo'vního, nelze vůbec spatřovati zavinění žalujícího. Vzhledem k usta'novením § 1294 obč. zák. mohlo bY jako zaVllnění žalujÍcího přijíti v úV'lhu
jen nedopatření, záležej'í'cí v nedostatku náležité pozqmo,sti po rozumu
§ 1297 obč. zák. O takovémto, nedopatření bylo by dle zjištěný·ch okolností
lze mluviti jen tehdy, kdyby byl žalobce mohl předvídati, žepokns, dostati
se z ulice do hostinských místností přes levý podstavec okna mezerou mezi
zdí a stěnou břečťanovou, bude po případě spojen s nebezpečím úrazu.
V tom směru však nevyšlo ve sporu nic na jevo; situace nebyla pro nikoho
hr.ozivá; a možnost, předvídati nějaký úraz, byla nadobro vyloučena. Nehledíc k tomu, není mezi ža:lobcovým po,čínáním a škodnou událostí pří
činné souvislosti, ježto nižší soudy vzaly za prokázáno, že škodná událost
- smeknutí se okna - nebyla vyvolána žaloboovou činností, nýbrž nastala bezděiíně. Jest tu tedy vlastně náhoda a nahocíilá škoda, která by
o'všem dle § 1311 obč. zák. strhala žalobce, kdyby nebylo lze prckázati,
že k náhodě zavdalo příčinu zavinění žalovaných. A o to právě ideo Žalobce ovšem se domnívá, že třetí žalovaný ručí i, bez zavinění dle '§ 1318
obč. zák. Že pfedprisy § 13180bč. zák. nemají zcle místa, správně vyložily
nižší soudy. Z dějin vzniku tohoto paragrafu, jak podrobně jsou vylíčeny
v duvodech rozhodnutí bývalého vídeňského nejvyššího soudu ze dne
11. prosince 1907, čís. 15.084 (sb. Ol. U. 11. ř. 4021), zřejmě vysvítá, že
ustanovení § 1318 obč. zák. lze užíti' jen tehdy, způsobena,li škoda věcí,
která není součástí budOVY, al již škoda nasiala tím, že věc spadla, nebo
byla vyhozena nebo vylita. Okno, kterýmž ve sporném případě škoda byla
přivoděna, je'st však zajisté součástí budovy. Ža-lobce myslí, že, je-li !-omu
t a k, ručí dle no,velisovaného § 1319 obě. zák. i bez z a v i tl ě ní držitel

c-.---------1l)l(L9'I.
obč.

i 'tu jest na omylu. Především dlužno vytknouti, že se v § 1319
nestanoví ručení za výsľedek, správněji. ručení z nebezpeČÍ) -

nýbrž že také ustanovení § 1319 o,bč. zák. předpokládá zavinění držitele
budovy, a pozměňuje toIiko - odchylUjíc se v tom smeru od pravidla
§ 1296 obč. zák. - do jisté míry břímě průvodní v ten způsob, že poškoze'nému náleží pouze do,kázati, že událost jest následkem vadné povahy
budovY kdežto držitel budovy, chce-li býti pr.ost ručení, musí prokázati,
že užiÍ' veškeré péče, již třeba, by nebezpečenství bylo odvráceno. Že
tomu tak, patrno z materiálií k třetí dílčí 'novele (zpráva komise pro záležitosti soudní o

osnově

zákona, jímž s·e

mění

a

dop:Jňuj.Í některá

ustan·ovení

cbecného zákonníka občanského, čís. 78 příloh k těsnopiseckým protokolům panské sněmovny, XXI. zasedání 1912, k § 230). K tomLl nehledíc,
nepřichází § 1319 obč. zák. zde vůbec v úvahu. Předpoklácláť a) že se
sf í t i I a budova nebo jiné dílo, PHl'vedené na pozemku, nebob} že se
'() d děl i I y části od nich. Ani pod první, ani pod druhou případnost nelze
zařadHi smeknutí se okna uvnitř rámu okenního, a ježt,o us!-a'novení § 1319
obč. zák. jest rázu výjimečného, nelze je rozšiřovati na případy jiné, v zákoně výslovně. nestanovené. Leč za vi.nění žak~vaných - a to hrubé 'zavinění dle 's, 1297 neb i I§ 1299 ouč. zák. - Ize po případě odvo'diti z okol'ností žalobcem tvrzených, že vytahovací zařízení by].o již původně svou
konstrukcí nedostatečné a vadné, a že bylo kromě toho pomwcháno; že žalovaní mohli II měl'i při náležité piLnosti a opatrnosti o tom věděti a
učiniti vhodná opatření, by nebezpečný stav byl odstraněn, a že za,nedbali
tuto zákonn·ou povinnost. TGuto otázkou nižší soudy, jak již podntčeno,
se nezabývaly,a v těch směrech se svého právního stanoviska po stránce
skutkové v rozsudcích ničeho nezjistily.
Čís. 1507.

I koupě na zkoušku může býti uzavřena pod výminkOu rozvazovaci.
Takovou iest, zaplatí_li kupitel kupní ceuupřed' projitím lhůty zkuše·bní,
Prodatel neni povinen přijati zpět zboží koupené na zkoušku a vrátiti kupní
cenu, vrací·1i kupite1 zooží ve slavu poškozeném.
'(Rozh. ze dne 21. února 1922, Rv I 968/21.)
Žalobkyně objednala u žalovaného krajkové zboží na zkoušku. Zbo'ží
zasláno jí bylo ve stavu bezvadném na dobírku, již žalobkyně vyplatila_
Později zasla!'a žalobkyně žalovanému část zboží zpět, jež však žalovaný
odmH! přijati, ježto došlO' ve sta:vu poško,zeném. Žalo·bě, by žaTo"aný
uznán byl povinným, přii'ati zpět část zboží a vrátiti: kupní cenu zaň vyplacenúu, bylo ob ě man i.ž š Ím i s 'o li d y vYhověno. O d! v o i'a c í
s o u d uvedl v p,odstatě v dúvo d ech: Jde tu o koupi na zkousku, již
dlužno posuzov.ati, dle čl. 339 obeh. zák. Kup na zkoušku. jest smlouvo,u
uzavřenou pod výminkou, v pochybnosti odkládací, že lmpitel zaslané
zbo·žíprozkoumá a schválí.. Smlouva, taková zavazuje' předem pouze prodatele.K:upitel jest pouze potud vázán, že jest na něm, by prohlásil, zda
zboží schvaluje. Závazek tento jest však dán do úplné libov~le kupitele,
pak-li

Jí ovšem nejs,ou položeny úmluvou nebo

obyčejem určité časové

meze. Avša'k již zaslánín.: zboží vzchází kupiíeH závazek, zboží podržeti
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a je vrátiti, pak-ii je nemíní schváliti. Prodatol jest naproti tomu zavázán
neschválené zboží pře"\.rZlti na již zaplacenou kupní cenu vrátiti, přl černí-

jest lhostej't!o, v jakém stavu jest vrácené zboží. Z toho vyplývá, že zdráhání se žalovaného jest bezdůvodným. Žalovaný může ovšem uplatňovati
nárok na náhradu škody pro poškození zbo·ž, a to buď zvláštní žalobon
anebo námitkou, čehož však neučinil.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.

o ů vod y:
Jde o koupi na zkoušku ve smyslu čl. 339 obch. zák, která se - vzejdou-li pochybncsti - jak dle čl. 339 obch. zák., tak i drre novelisovaného
§ 1080 obč. zák. pokládá za koupi pod výminkou odkládací. To však nevylučuje, že se v tom kterém případě koupe na zkoušku podle vůle stran
děje pod výminkou rozvaz'ovací, takže kupite[ nabývá vlastniotví koupené
vě'ci s právem, vrátiti věc prodateli a žádati vrácení kupní ceny (podobně
jako při zpětném prodeji po rozumu § 1071 obč. zák.). V takO'vémto pří
padě vede výklad vůle stmn k témuž výsledku, jenž plynul z původního
ustanovení § 1081 obč. zák., které - jak z motivů patrno - bylo zrušeno jen proto, poněvadž novým doslovem § 1080 obč. zák. mě'lo obec::té
právO' býti přizpůsobe'l1o pružnějším pravidlům práva obchodního. Že
srovnalá vůle a úmysl stran nesou se k tomu, by kupilel nabyl ihned v'lastnictví, lze pak dle povahy věci důvodně přeclpokládati v tom případě, když
kupní cena se zaplatí hned - před smluvenou snad Ihů·tou zkušební. Neboť
tím dávají strany na jev"" že kupitel jest oprávněn nakládati s věcí jako
se svou a prodatel se vzdává disposice s ní. V tomto případě jest neSPO'rll'O, že bylo zboží žalobkyni posláno na dobírku - a to za jejího souhlasu - a že žalobkyně vyplatila dobírku. Z toho plyne vzhledem k tomu,
co uvedeno, že šlo o koupi resolutivně podmíněnou, že se ža'lobkY'ně stala
v'lastnici z",;'taných krajek tím, že byly odevzdány dráze k dwravB (čl. 342,
324 ",bch. zák., § 429 obč. zák.) a že nebezpečí od tohoto okamžiku stihalo
žalobkyni jako kupitelku. Jest zjištěno, že krajky byly žalovaným odeslány ve stavu bezvadném, že mu však zbytek zboží byl nabízen ve stavu
poškozeném. Zda poškození stalo se za dopravy neb u ia'lobkyně, jest
dole toho, co výše vyloženo, lhostejno, neboť v tom i o'nom případě jde
poškození na vrub žalobkyně. Že pak žalovaný povinen jest vzíti zpět
j-en' nepoškozené zboží a jen za nepoškozené zboží vrátiti kupní cenu, plyne
ze všeobecných zásad právních. Nemůže-Ii tedy - jak zjištěno' - žal'obkyně vrátiti krajky ve stavu bezvadném, není žalovaný povinen vzíti
krajky zpět a vrátiti jí kupní cenu.
Čis. 1508.

Náhradní nárok zaměstnance proti podnikateli, jenž přihlásil.ho u děl.
nické úrazové pOjišťovny nižším než skutečným výdillkem, pOdle čehož
pak vyměřen zaměstnanci též nižší úrazový důchod, nelze posUzOvati
podle II 45 zák. o úro pOj. děln., nýbrž dle povšechných zásad o nároku na
náhradu škody.
<Rozh. ze dne 21. února 1922, Rv I 975/21.)

~~~_ŽBJQbGe .byl.zaměstnán v podniku žalovaného a utrpěl v něm úraz. Ža-

lobou, v níž tvrdil, že ho žalovaný přihlásil u úrazové poiišťovny nižším
výdělkem nežli skutečně pobíral, následkem čehož byt prý mu vyměřen
i úrazový důchod nižším penízem, nežli jehož by se mu bylo dostal" při
řádném přihlášení - domáhal se na žalovaném, by mu: nahmdi1 rozdíl
důchodu skutečně mu vypláceného a toho, na nějž mě! nárok. O ba niž š i
soudy žalobu zamíi'!y, odvolaCÍ soud z těohto clůvodu: Odvolatel uplatňuje nespráv'llé právní posouzení věci prvÝm s'"udem v tom
směru, že žalovaný, přiznav naturální požitky žalobcovy místo 4 K 50 h
denně pouze 1 K 14 h, porušil předpis' zákona o úrazovém pojištění ze dne
28. prosince 1887, čís. 1 z r. 1888' a tím způsobil ž"lobeL škodu, ježto se
mu dostalo menšího duchodu, nežli na který měj ve sku1e'čnosti nárok.
Mínění odvolatelovu nelze přisvč'dčiti. Dle § 6 cit. zák. jest pro vyměření
dltchodu wzhodným pracovní výdělek; dle § 8 jsou mzdou (služným) i na·
turální požitky, ;ež dlužno vypočísti dle místnkh průměrných cen. Není
věcí zaměstnavatele, by průměrné ceny naturálních požitků přiznával,
nýbrž dle § 31 má pra'covní výdělek stanovi,ti politická správa; zaměst
na'vatel má clle § 35 zák. o úro poj. pojišfovně sděliti O' mzdě zaměstnan
oově pouze takové údaje, jež isou nezby!ny ku vypočteni praoovního výlělku dle § 6 a k stanovení jeho politickým úřadem dle § 31. Ve svém
výkazu učiuil žalovaný této povinnosti zadost, u.dav, že žal'"bce má týd'enni mzdu 20 K a kromě toho stravu a nocleh v ceně 8 1<: týdně. Bylo pak
n•. ža'lobci, by, když politická správa neurčila pracc>vní výdělek pokud
se týče hodnotu naturálních požitků dle § 31 zák. vyšším, nežli udaným
penízem, napadl nález úrazové pOjišťovny dělnické. žalobou na' rozhodčí
soud. Scházf tudíž zavinění žalovaného, jež by žalobce dle § 1295 obč.
zák. opravňovalo požadovati od žalovaného náhradu škody. Podotknuto
budiž, že dle .§ 46 zák. o úro poi. .d,Mn. poji,štěnec mÍlže' pwti podnikateli
pouze tehdy uplatňovati náhradní nárok, přivodil-li podnLkatel' úraz úmyslně, což však není niHerak tvrzeno.
Ne j vy Š Š Í s o u d uevyhověl dovoláni.
Oi'tvotly:
Dovolání, uplatňuJíCÍ dovolací důvod čis. 4. § 503 C. ř. s., není od\lvodOovolatel má 'ovšem pravdu v tom, že při ro'zřešení tohoto SPOTU
nelze přihl'ÍŽ eti k ustanovením §§ 45 a násl. zákona (} úrazovém poji§tění
děllníků, jak nesprávně má za to odvolací soud, jelikož tyto' §§ jednají dle
svého obsahu a společného nadpisu "Ručení podnikate,lů a, třetích osob
za úrazy" pouze o tomto' ručení, kdežto tu jde o nárok n" náhradu škody
pro nesprávné údaje podnikateloNY 'O_ výši mezd. Avšak tento nesprávný
názor nepadá na váhu, jelikož os,tatni důvody druhé stolice stačí k vyvrácení odvolání. Dovolací soud připojuje se k nim a podotýká vzhledem
na vývody dovolání, že dle spisů úraz'ové pOjišfovny výše mzdy žaloboovy byla i úředně vyš,etř'ena a sice na základě výkazlli mezd. ve kterém
]lodnikatel d'le § 2 ministerského nařízení ze dne 10. kv,ětna 1909, čís. 75
ř. z~k., nemusí číselně oceniti naturální požitky, nýbrž stačí, byHi označen
jejich druh a mno·žstvÍ. Uváží-li se dále, že žalobce souhlas'i~ nejen s oceněnim svých naturálních požitků žalovaným, nýbrž i SI jejich. vÝší úředně
něno.
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zjištěnou a si ncstčiov--al-do rozhodnutí úra2iE1V~išfoYRY, l1atno,----p-e-v-a ...---- ---',,00,---- --=~o-c'="";'''e květen a červen 1920 ža]o'bci přikázá!n. L:a!ovaná strana dožovati žalobní nárok za zcela neodůvodnčný.
vazuie, že prý žalovaná firma je' pouze rozdělovačem uvedené komise,
Čís.

1509.

Zbavení svéprávnosti :(eis. nařízeni ze dne 28. června 1916, čis. 207
zák.).
Vyšlo-Ii za řízeni o O'dporu na jevo, že ten, kdo byl zbaven svéprávnO'sti, stal se cizozemcem, jest, zdržuje-Ii se i na dále trvale v lllZemsku,
postupovati dle třetíhO', v O'pačném připadě pak dle prvéhO' O'dstavce
§ 13 nařízení.
(Rozh. ze dne 21. února 1922, R II 28[22.)

ř.

Usnesením ze dne 13. července 1921 prohlásil s o udp r v é s t o I i e e
Jose.finu S-ovou částečně zbavenu' svéprávnosti pro slabomyslnost. O dpor o v Ý s o II cl nevyho,vělodporu }osefi,ny S-ové. Ne j v y Š š í s 'o u d
zrušil napadené usneseni a uložil odporovému soudn, by 'O .odporu Josefiny
S-ové, nyní L-ové rozhodl teprve po uplynutí lhilty v § 13 odstavec čtvrtý
nařízeni ze dne 28. června 1916, čÍs,. 207 ř. zák. iQ. zha~ení svéprávnosti,
po případě by postupoval dle prvního odstavce tahoto §u.
Důvody:

Za řízení, zahájeného o. cdporu stěžovate.Jky, vyšlo na l'evo, že se provdala dne 3. list'0padu 1921 za německého státního příslu§n'íka Jana L-a.
l( této okolnosti měla přihlédnouti druhá stolice již dle §, 29 j. n. a dá'le
proto, že, úč'elem říze-ní 0' odporu není pouhé přezkoumání, usnesení prvého
soudce M základě materiálu, který tento měl po ruce, nýbr.ž P'O případě
vydání nového rozhodnutí na základě doplněného řízení a nového! jednání
se strauil!m'Í. Dle '§ 32 obč. zák. nutno považovati stěžova>telku za OiZ0zemku ve .smyslu:§ 13 nařízeni o· zbavení svéprávnosti a proto měla druhá
stolice za předpokladu, že se stěžovatelka i po sňatku trvale zdržuje v tu"
zemsku, postupovati dle třetího a v opačném příp'a'clě dle prvého· odstavce
tohoto §u. O odporu nelze tedy dle čtvrtého odstavce tohoto míMa zákonného rozhodnvatipřed uplynutím lhůty zde stanovené.
Čís.

1510.

Na do.dávku líhu, přiděleného. čs'. komisí Iiho.VOU ,(§ 25 nař. ze dne
7. května 1920, čís. 355 sb. z. a n.). nelze žalo.vati podnikatele,ienž měl
z příkazn ko.mise lih dodati.
{I<'Ozh. ze dne 21. února 1922, Rv II 367/21.)
Žalo-bce domáhal se na žalovaném dodávky čistého! líhu·, j.ejž mu při
kázala českoslov. lihová: komise k dodání žalovanou firmon. Proti žalobě
vznesl žalo1vaný námitku nepřípustnosti pořadu práva, již s o II d p r' v é
s t o li c e zamítl a o žalobě věcně rozhodl. V cnom směru uvedl v cl' úvod ech: Jde tu o dodání 100 litrl! čistého líhu a ža'lobce tvrdí v žalobě,
Že tohoto líhu žalovaná firma mu nedodala, ač byl řádně čsl. línovo'u: ko-

tudíž jejím orgánem, a, cítí-li se prý žalobce jednáním žaloyané firmy
důvodně poškozen, ž·e měl si stěžovati dle §§ 15a 16 zákona ze' dne
7. května 1920, čís. 255 sb. z. a n., k čsl. líhové komisi po případě k ministerstvu pro zásobování lidu. Tvrzení žalo-vané strany však nemá opory
v zákoně. Hledí-Ii se' totiž k zákonu ze dne 8. listopadu 1918,č. 29 a ze dne
7. k'včtna 1920, čís. 355 sb. z. a n., jsou přesně ustanoveny orgány líhové
komise a nevznikaH ani po'chyby, že takovým orgánem přímo žalovaná
firma jako rozdělovna přídělu není. -Nejde také žalobci o to, že snad byl
přídělem zkrácen, pokud se týče že byl 1íh'Ovou komisí zkrácen, žalobci
jde jedině o to, by dodáno mu bylo obchodníkem k tomu oprávněným
100 litrů čistéh'O líhu', a jde o poměr občanskéhO' práva; při čemž funkce
rozdělovate lihovin, která jest u žalované firmy, nikterak ještě nemůže
vyloučiti možnost závazků, plynoucích z poměrů obchodních ke kupite1i,
jako jsou nárok na dodání zboží, po případě nárok na náhradu škody.
Žalovaná fkma, rozdělujíc příděl a dodávajíc zboží, je v podstatě obchod"
níl<em a podléhá usta1lovení jak občanského tak obchodního práva. O dvol a c í s O' u d rozsudek potvrdila uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů
vod ech: Ačkoliv vodvolacim řízení žádnou stranou nebyla namítána
zmatečnost dle § 477 čfs. 6 c. ř. s., že totiž tu jde o věc, která nepati'i na
pořad práva, clluŽ110 se přece zabývati touto otázl<ou, ježto žalovaná firma
uvedenou námitku činila v prvé stolici'a jde tu o zmatečnost, na kterou
nutno vzíti ohled z moci úřednÍ. Nelze popříti, že lihová komise jest veřejným orgánem, povolaným ku správě agend, kterým stát ve prospěch
obecenstva dal charakter v·eřejnoprávní, a které jsou uvedeny v § 19
nař. ze dne 7. května 1920, čís. 355 sb. z. a n. Právní prostředky proti
opatřením Iíhové komise, pokud se týče jejího předse,dnictva jsou upraveny· v § 15 cit. naŤ. a nelrí pochyby, že proti opatřením Iího'vé komise
-"" - není přípustný pořad práva. Hospodaření líhem, v čsl. republice vyrobeným, které dle § 19[8 p.adá do cboru činnosti lihové komise, je'st dle §. 25
cH. nař. organisováno tím způsobem, že podnikatel'é- lihovarů, rafinerif,
svubodných skladišť lihových a denaturoven líhu jso·u povinni, prováděti
příkazy lihové komise, že totiž jmenovaní podnikatelé jsou povinni dodati odběratelům Jih dle příkazu lihové .k'Omise. Tim však poměr podnikatdů prbti odběrate'lům nepřestal býti poměrem soukromoprávn'ím .a' není
vyloučeno, že .by oelběratel pořadem práva vymáhal své právo na> dodání
líhu proti podnikateli.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších SOlldů i s předchc>
zim říze'ním a žall-obu odmítl.

,Poměr mezr stranami byl rázu veřejnoprávního, p'ofad práva soukromeho bYl vyloučen, a bylo proto oba rozsudky, jakož i říZeni jim před'
c~ázevší, zrušiti pro zm",tek §§. 477/6, 510 a 513· c. ř. s_Ža!lobu bylO' dle
§~: 478 a 513 c. ř. s. odmítnouti. Uvážiti bylo tyto skutečn:osti: žalobce
?omáhá se na žalovaném dodávky 100 litrů čistého- líhu, přikázanéhO' mu
cesk'Osl'ov. lihO'vou komisí k dodánÍža,lovanO'u· firmou. Dle vlád.ního naří
zení ze dne 7. května 1920, čís. 355 sb. z. a n., je komise ta pom\)cným
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orgánem státním: a Jl1á se stara1i o neruš'ené zásobování a řádné hQ.s:po,daření lihem v čsl. republice. Má proto d1e § 19 mimo, jiné r(}zdělovati
čistěný líh pro všeobecnou potřebu. Dle § 25 může líhová komise použiti
k tomu podnika,telů, tam vyjmenovaných, kteří jsou povinni, dbáti a prováděti všecky příkazy dané jim líhovou komisí v oboru její pÍls'Clbnosti.
Nesporno je, že Jíhová komise udělila ža'lované firmě příkaz, dodruti žalobcl 100 'litrů čistého líhu, a že žalobce jen z toho důvodu domáhá se dodávky té žalobou. Žalovaná firma má býti odsouzena k tomu, by -splnila
příkaz, daný jí lihovou komisí jako pvmocným orgánem státním, činným
v zájmu veřejném. Žalovaná strana měla dodati líh jen z příkazu lihové
komise, jsouc k splnění tohoto přHmzu povinna dle veřejnoprávního před
písu. Žalobce nedomáhá se jiného, než, by žalovaná strana plnila svou
povinnost veřejnoprávní, totiž by vykonala přikaz, daný jí státním orgánem, jemuž je podřízena tim, že musí příkazy tako'vé prováděti. Majíc
příkaz ten splniti, byla žalovaná i proti. žalobci v poměru vefejnoprávním,
js.Quc činna v zájmu veřejném, a nemúže donucena býti k splnění příkazu
žalobou s'Oukr-onloprávnf.
Čís.

1511.

Darování bez skutečného odevzdání a zřízení notářského spisu stane
se napotomním odevzdáním darované věci plně účinným.
Lsti ve smyslu :§ 870 obč. zák. jest každá vědomá uepravda, již jedna
straua předkládá k věření druhé, pravého stavu ueznajíci, a takto ji hledí
oklamati.
Duševní stav, míněný v § 879 čis. 4 obč. zák. nemusí dosahovati slupně
potřebného ku znesvéprávnění.
{Rozh. ze due 21. února 1922, Rv II 426/21.)
La1lobci domáha,li se na soudě, by smlouvy, jinJi,ž prodaly žal~ované
nemovitosti, byly uZi1ány neplatnými, ježto jich obSah neodpovídá pravé
vÍlHprodate1ů. ano prohlášení bylo žalovanou vymámeno lstí. že se
smlol.{VY příčí dobrým mravům, že postr.ádají zákonné formy a konečně,
že byli pTO'datelé již 83 roků staří lidé, na dnchu scslib'lí a ]Jodléhali snadno
cizím vlivům a domluvám. Pro c e Sll í s o udp r v é s t o I i ce žalob"
zamítl, vzav na zákl~áě výpovědí svědků za zjištěno, že trhové smlouvy
byly zřízeny za okolností, z nichž jest zcela zřejmo, že mají veškeré náležitosti plMných smluv (§§ 869, 1054 obč. zák.). O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by o ni dále jednal a ji rozhodl.
Důvody:

Námitka, že. pokud by šlo o darování, bylo by k platnosti smbuvy
spisu, není opodstatněna. protože smlouva byla zachována a nabyvatelce zřízena knihovní držba, k jejíž zápiSU již ve smlouvě
svolení dáno. Předpis o nutnosti rtotářského s'pisu k platnosti smluv dar'Ovacích bez skutečného odevzdání věci má důvod svůj v tom, že prosté

třeba notářského

~_c~~'~---- ..-s!iby dC'l"Ova,eí snadno se čin1, ale nesnadno plní, zakon tedy nerozváŽlnosri
jednajícího čelí tím, že závaznost takového lehkomys'lného slibu' neuznává

a žádá k platnost; smlouvy formu, která poskytuje záruky, že sJib byl
náležitě uvážen. Ale splnění slibu bezforemllě daného dokazuje že obava
byla zbytečná, že dar byl -opravdovou vůlí slibUjícího, a proto' to, co na
bezfcremný slib skutečně plněno, nazpět žádati nelze (§ 1432 obč. zák.)
nebo.-li smlouva půvo,dně neptatná i pozdějším odevzdáním včei konvaliduje. Ostwtně nehledě k převodu knihovní držby. ktero,u tu dle § 431 obě.
zák. za rozho,dnou považovati dlužno, stalo se hmotué odevzdání nemovitostí již dnem smlouvy, tedy. souča,snc, neboť se ve smlouvě pr-aví, že
držení a užívání přechází n-a, kupi,telku »dl1ešním dnem«. Za to, nelze tak
zhola p'ominouti mlčením a bez provedení příslušných důkazů tyto dvě
dalš'í námitky proti platnosti smlo'lvy: a) že prodáva,jicí byli, kupitelkou
ke smlouvě pohnuti lstí, že zejména jim předstírala. že žalobce je lenivý,
že by pole rreobděla,l, že si chce. vzíti za ženu Apo1Jonii O-ovou, ta že n'ie
nemá, pro, ni že oni přece majetek neschraňovali, on že je špatn1r hospodář
a že by o všecko přišel, a že je přemlouv.",la. aby majetek/raději- dali jí, že
vy bylo škoda, aby do CÍzíchrukou přišel ;§ 870 obč. zák), b) že využila
duševní slabosti jejich, jež byla' následkem jej\ch vysokého stáří - 83 let
věku- - a dala si poskytnouti od nich vzájemné plnění, Jeho,z majetková
hodnota jest v nápadném .nepoměru s jejím plněním ,t§ 879 čís, 4 obč. zák.)
je'žlo prý cena pozemků, za něž ona da'la 1600 K a 300 K biní v'e skuteč~
nosti 12.000 K a 25.000 K. Obě námitky jsou v úzké S~uvislosti, nebo!
I zdar lsti svádí žalující strana na slabGmyslnost prodávajících. Doložiti
dlu~n? tnto: Ad a) Lest nepředpokládá dle pojmu svého, snad nějakého
slloztteho aparátu uměiých úskoků, jichž pletivem nesnadno pronikno,,!i,
neboť takový aparát nazývá zákon (§ 199 lit. f oproti § 197 tr, zák.) pletichamI, nýbrž lstí dle obecného pOjmu a proto také pO' rozumu :§ 870 obč.
zák. - kde zákon pojmů nedefinuj-c, dlužno je bráti, ve smyslu obecného
názoru - jest každá vědomá nepmvda, kterou jedna strana předkládá
druh~, ]Jravý stav věci neznající, k věření a takto ji okl'amati hleclí: jes,tIiže
druha stmna této nepravdě uvěří a jen následkem této své víry ve smlou Vll
~e~d~. ,ktero~; by j1nak byla neučinila, jest dána skutková pova<ha§ 870
O'b? z.ak. t. J. strana byla ke smlouvě p-ohnuta lstí. Adb) Rád o zbaVení
sve~ravnosti, osvoHv si názor novodobé lékařské vědy a přihlížeje k praktlick>:?J~otřebám.právního života, uznal; že nezpůsobilost k právním činům
zakladaJ] , takove stavy duševní sešlosti, jež sice za choromysln,nst (šíleno.s! neb blbo:t), ,kte:o~ občan;ký zákcn, (§ 273) jedině za příčinu nezpů
SO?j~ostl.k ?ravmm, Cll1U~ uZ,naval, poklaclány býti nemohou, jež aJe uÍcn;ene ,PTa,:,e proto, ze du'sevuI kapaCitu osoby snižují pod průměr normálllI'~0 cIoveka, dokazuji, že 'Osoba taiková, třeba byla zp",sobilá záležitosti
Sve spra,:,ovati. přece není s to spmvova!i je zdatně a úspěšně tak, jak
toho dobre pochopený zájem její vyžadUje, a stavÍ' pr'Oto, osobu tako-vou
pod o'chranu zákonného zástupce a soudu. Sem "patří zejména slabomysl~
nost a pIJáctví. Než ~ 879 obč. zák. čfs. 4 ani tak sešlého stavu duševního
tak hlubokého poklesu duševních si! nevyžaduje. a netřeba tedy by sta;
osoby b,Yl toho rázu, že hy mohla býti svéprávnosti aspoň část~čně zbavena, nyhr~ je~li stačí, aby tu byla slabos,t rozumu {Verstandesschwliche)
Je Jme nez.slabom~slnost, (Geistesschwache)}ádu o zbav. svépr., jež
m uze býtI' druhyml vyuzltko'vana na její škodu. Ze to u; os'Ob přes 80 tet
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levě. Dle výpovědi svě.dkyně N-ové prodávající Martin N. sám si jí stě
Žoval že »UŽ tak ,dobrý rozum nemá jako dřív« a o spoluprodávají'CÍ' Marii

N-ovb praví svědek N., že viíbec nebyla tak čilého rozumu, ja;ko její muž.
Z výpovědi obou svědků pak kdybY nižší stolice obsah jich vza'ly za prokázaný, by plynulo, že se M~rtin N. cítilprodejet;' ': n~dějích svých zkla~
mán. Jest tedy třeba věc blíte projednat! a provost! důkazy, o t~~, ?,da-h
předstírání ad a) tvrzeného užito bylo a zda-li to bylo predsťlram t. J.
tvrzení nepravdivé, a, zda-li poměr cen je takový, jak ad b) uváděno' či
jaký, jakož i otázku rozumové dekadence prodávajíc,ch poku:~ mOžno
blíže osvětliti. To, že Martin N. u notáře vůli sv'ou ja~n~ proleVlI, nevYvrací nijak námitky a) a bl, nebo.f, jsou-li tyto pmvdlve, pak to byl j,en
výs'j,edek toho, že mysl jeho byla napřed způsobem od žalobce tvrzenym
ke smlouvě zpra,cována, což nvšem z projevu před notářem učiněného
pa trno býti nemuselo.
Čís. 1512.
Přípustuo, by k zajištění peněžní pohledávky převedeno bylo na vě
ritele vlastnictví li dlužníkovým věcem,
Tím, že nabyvatel sl prohlédl věci. jichž, se mn mělo takto dostati, a
jich se rukou dotekl, nebyly lIlu věci ještě odevzdány.

<Rozh. ze dne 21. úuora 1922, Rv II 67/22.)
Žalobce domáhal se na vymáhajícím věřiteli vyl,oučení věcí z e~ek!lce,
tvrdě že mu byly dlužníkem dány do vlastnictví ku zajištění jeho pohle-

dávk~. Pro c e s II í s o II d·p r v é st (J. 1i c e žalobě vyhověľ, maje za tn,
že i převod ku zajištění jest platným titulem ku nabytí práva vlastnuckého,
co do odevzdámí věcí uvedl v d li vod ech : Zal obce udal, že si věci prohlédl a jich se rukou d01kl, aniž je nějak ovšem poznačil. Tento způsob
dlužno považovati za dostatečné odevzdání ve smyslu § 426 a násl. obč.
zák. zvláště když svě.dkyně T -ová a žalobce sám udali, že věci ponechány
dácle v užívání svědkyně. O d vol a c í s o u cl žalobu zamítl. D ů vod y:
Zjištěno že ohledně sporných, žaTovano/m zabavených předmětů byla mezi
žalobce~ a MarH T -ov,ou,(dlužnicí) uzavřena smlouva, jejímž účelem bylo
zajistiti pohledávku žalobce oproti Marii T-ové. Rozhodující jest, nabyl-li
žwlobce tonto smlouvou vlastnictví k dotyčným předmětům, poněvadž
žalobce se upírá proti exekuci, žalov:an~~m na př:d1ně~y ve~'ené; j~.~i~ě
z důvodu že ty věci jsou jeho vlastmctvlm. Na zakkrde okolnostI zjlstených prv'ým soudem a na základě opětného výsleolm svědkyně Marie
T-ové slyšené v odvolacím řízení, dospěl odvolací soud k úsudku, že
právo 'vlastnické k věcem na žaIobce převedeno nebylo. Ve smlouvě mezi
ž,wlo'bcem a Marií T-ovou jest uvedel)o, že Marie T -ová přenechává vlastnictví ku s'Vým mc}Vitým vécem žalobci na tak dlouho, dokucl pohledávky
jeho nezapraví. Jak dále výsl'echem Marie T-Qvé jest zjištěno, směřovala
vůle stran k tomu by pokud Marie T-ová nezapr,aví žailobci pohledávku dotyčné, žal~bci' postoupené 'Věci zůstaly vllžív;;ni Marie T-ové,
a že j'akmile pohledávka žalobce bude zaPravena, věci zas.,e budou patřiti
MarÍi T -ové ca- že s nimi ·bu-de mnci volně nakládati. Z ~oho jest patrno, že,
ač Marie T -ová a ža;lobce v písemné smlouvě mluví o postoupení vlast-

neměly strany na mysli právo vlastnické, nýbrž jen práVO
zástavní. Tomu nasvědčuji okolnosti, ze smlouva byi. učiněna za účelem
zajištění žalobcovy pohledávky, že věci měly zůstati i nadále v držení a
užívání Marie T-ové, a zejména že po zapravení žalobcovy pohledávky
věci mělY zůstati zase v '1l'eobmezeném vlastnictvÍ- Marie- T-ové -ar to autQmaticky bez každého přičinění žalobce. Proto jest odvolací soud toho názoru, že žalobci k udaným věcem nepřísluší právovlastnkké, nýbrž jeu
právo zástavnÍ. Nehledě ani k tomu, že žalobce práva zástavního neuplatňuje, nečiní právo zástavní' exekuci, jiným věřitelem -na dotyčné věd vedenou, nepřípustnou'.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D ů vod y:
. Výtce nesprávného právního posouzení cllnžno sice částečně přisvěd
však dovol,atel nemohl v dovolacím řízení zvítěziti. Odvolací
k úsudku, že Marie T ,ová a žalobce neměli úmyslu 'přenésti
vlastnické právo na žalobce, nýbr'ž zříditi pouze k zajištění
jeho pohledávky právo zástavní. Neprávem. Jedná Se {) to, zda žalobce
'na zákta:dě prohlášeni ze dne 15. února 1921 nabyl k sporným svrškům
práva vlastnického, čnr nic. Zjišlovací smlouva" oním prohlášením osvěd
č,ená, přichází v úvahu jako nabyvad titul práva vlastnického. Jest otazkou, zda tato smlouva tvoří platný titul k nabytí práva vlastnického :a
zda k němu přistoupil,(} ještě odevzdání nutné kn převodu vlastnictví clle
§ 4e6 obč. zák. Marie T-ová v zmíněné listině prohlašuje, že žalobe!
7875 Kč dluhuje a. že mu postup'uje veškeré své zaba vitelné jmění a že
jest RobeT't W., pokud tohoto dluhu nezapraví, vlastníkem jejího jmění,
jehnž jeclnotlivé součástky v listině jsou uvedeny. Odvolací soud zjisti.!,
že toto prohlášení Marie T -ové, žalobcem přijaté, měl!o za účel zajisliiti
žalobcovu poh'ledávku proti Marii T-ové. Zároveň však měly věci, převe
denédo ža'lobcova vlastnictví, i nad'ále zůstati v detenci a užívání Marie
T-ové, která za.placenímdlú'hu měla jich vlastnktví opět získati. Smlouvu
tu nelze označiti ani jako smlouvu o: zápůjčku, spojenou se smlouvou zást-avní, ani za' smlouvu kupní, nýbrž· jest to' smlouva svého. druhu. Nelze
lmříti, že smlouva taková přinášÍ' v právní život některá úskaH pró bezpečnost "bchodu a ž·e taková jed'nání obchodníků, kteří se. ocitli v tísni a
k naléhání některých věřitelů pře.pouštějí těmto celé sklady zbo,ží, ne·b
1. veškeré obchodní jmění za účelem zajištění, m-ohou- pro zdravý úvěro~vý
obchod býtipovážlivými. Nicméně nelze takové zajištění, pokud spojeno
lest Se skuteiíným předáním movitostí a pokud nenÍ' po Mm prfukaz, že se
to stalo v podvodném úmyslu 'ke šl}odě ostatních věřitelú, a pokud zde
neHí po.dmínek odpor'ovatelnosti jednání toho dle zákona .odpůrčího. o'zna,čIti ani- za· nedovolené ani za nemravné, a tím méně }ze ho v Odpor bráti
jako be·zúčinné. Jest to úmluva poměru, jako byla fiduci'a: v římském právu,
kterýž poměr se podstatě práva vlastnického. nepříčí. Rozhodným jest,
zda vůle smluvních stran opravdově smeřov,ala ku převodu vla'S'tnictví
a zda došIa vyjádření zpúsobem nepochybným, a zda předáni věoí se stalo
způsobem zákonným. Při výkladu vůle· stran smluvních neprávem soud
odvo~ací měl za to, že strany v pravdě převodu vlastnIctví nezamýškly,
nýbrz Pouze na mysli měly zastřené zastavení ",ěci k pojrstění zápůjčky,
čiti, přes to
soud ďospěl
ke s'Vrškům
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dlu,žnici jJoskytnuté. N;ihletlc,-ž",se-*thtalťl~r1,odttáfthnfr-trw-+Sr-9q{;-0hč.
zák.), není odůvodněn. Při jednámí na oko nechtějí strany
JIZ zpočátku právnímu účinku v právním jednání naznačenému, buďsi, že nechtějí
vůbec, aby nastal nějaký právní účinek, buďsi, že chtějí docíliti účinku
jiného, nežli je ve smlouvě naznačen. Při smlouvě fiduciární směřuje však
vůle stran k tomu, by především v pravdě uskutečněn byl výsledek hospodářský, přesahuj.ící zamýšlený účel, jakkoliv pro dobu pozdější zamýšlejí,
by po splnění jistých předpok'ladů tento výsledek opět o·dpadl. Vzhledem
k tomu nelze ani v tomto případě o tom býti v pochybnosti, že oběsmlnvní
strany předem opravdově chtěly převodu vlastnictví na žalobce, a že
teprv·e pro tcn případ, když by účel zajištční ,se stal bezpředmětným, bylo
obmýšleno vlastnktví převésti zpět na Marii T -ovo'u. Zákon nikde nestanoví, že by zajištění dlužníkovo smělo se státi jenom ve formě práva zástavního a že by forma zajištění převodem vlastnictví byla vyloučena.
Není zde tedy smlouvy 'Ca oko, nýbrž smlouva opravdová, která jest sice
neobvyklou, a'fe ziÍ'konem neza,povězenou, kterou strany volily, poněvad,ž
jiná forma zajištění nezaručovala jim dosaženi zamýšleného hospndář
skóho účele. Smlouva zmíněná jest tudíž právně platnou a účinnou a způ
sobilou sloužiti jako titu'l při .převodu vlastnictví k věcem v ni jmenovaným. Nedostává se však v tomto, případě druhé náležitosti převodu
práva vlastnického, totiž 'Odevzdání věcí Marií T-ovou žalobci Robertu
W-ovi, ja'k mínil soud pr'vé stol'ice, který považoval za ďostatečné, že si
žalobce věci, kterých se smlouva týkala, prohlédl a jich se rukou dotkl.
Jest jisto, že tentO' postup neZjednal ža.lobci bezprostřední a neobmezené
moci na'd věcmi, n~~brž ž·e všechny věci zůsta1y i 'nadále. na témže místě,
kdež dříve byly, a v užívání téže osoby, která je žalo'bci odevzdávala.
Nijakým zevním způ'sobeml nebyla. vyznačeno, že právě ža1lobce· jest 11eobmezeným pánem těchto věcí. Že žalobce prohlédl věci a dotkl se· jich
rukou, jest proto naprosto bezvýznamno. Žalobce sice v dovolání tvrdí,
že současně s dotekem prohlásil, že předměty patří jemu, avšak nehledíc
k tomu, že ani takový výrok neměJ by rozhodujícího významu, - nebylo
aut nalé'Zacím soudem ani odvoI.adm soudem v tom směru zjištění učiněno,
a "eshodova'lo by se to a[li s vlastním tvrzením žaloboovým, který ve
své výpo,vědi m'Iuvil ponze o písemném prohlášení, že uchopuje se držby
svršků v prohlášení uveclených, jinak však tvrdil, že si předměty tam
uvedené prohlédl a že se jich 'rukou dotkl. Také není zjištěno, že žalobce
prohlásil, že ve'škeré věci poneehá vá Marii T --ové k dalšímu užívánL O tom,
že věCi ,byly skntečně odevzďány žalobci podle 'll 426 obč. zá'k." nemůže
býti tedy řeČÍ<. Jjný způsob odevzdání těchto věcí nepřichází v úvahu,
poněvadž všechny věCi mohly býti odevzdány z ruky do, ruky, a nepří
pustnÝm bylo protŮ' odevzdati je pouhým znamením (§ 427 obč. zák.).
Otázku, zda-li by bYl vůbec za!obce mohl nabýti vlastnictví prohlášením
(§ 428 obč. zák.), lze pO!llechati stranou, ježto prohlášení, které by vyhovova'lo ustanovení § 428 obč. zák., nebylo ani tvrzeno. Pro nedostatek
odevzdání věcí, kterých se smlouva týkala, žalobci, nelze poskytnouti
ža'lobci ochrany vlastnické.
Čís. 1513.

Platnou jest smlOuva, jíž někdo znovU prouajal věc, již bYl
proDalal osobě jiné.
(Rozh. ze dne 21. února 1922, Rv II 68122.)

před

dm

najal od žalované byt, fejž tato, jak se po té ukázalo, b~la již
před tím prOHajala osobě třelí, j.ež se sk~tečně do byt~ uasltěhovala. Zal(J~ě
o sp!nilni náiemm smlouvy pro c e s nI s o udp rve s I oh c e vyhovel,
o d v () I a' c i s o u d ji zamítl mimo jiné z těchto d ů vod u: Je,s't pouze
ře'šiti otázku, do jaké ;l1íry jest odůvodněna žalovanou vznesená námitka
nemožnosti plnění. K právnímu názoru, který v tomto směru v důvodech
rozsudku prvého soudce jest uveden, ne'Íze se přikloniti. Nemožnost phění,
nastavsí dodatečně t. j. po uzavření smlouvy, zrušuje záV'azek k plnění
právě tak. jako nemožnost, jS()uCÍ tu· již v době uzavření 'smlo-uvy. Právě
tak jest pro tuto· otázku bez významu, zdaU nemožnost plnění nastala zaviněním zavázané strany, a měla by tato okolnost vliv jen na případnou
náhradu škody ve smyslu § 878 obč. zák. V případě, o který jde, žalovaná
dříve, nežli uzavřela: nájemni srnlouvu se žalobcem, pronaja1a platně byt
S-ovi, který pak po podání žaloby se do bytu nastěhov:al a tento byt ještě
stále má. Postoupení bytu na nájemce není zajisté samo o sobě nemožným
plněnim,a to ani tenkráte ue, když byt o·bývá osoba, od zavázaného rOzdílná,. poněvadž za' normál'ních poměrů lze očekávali, že majitel bytu za
přiměřenou náhradw ustoupí a poskytne zavázanému možnO'st s bytem
disponovati a smluvnipovinnosti zadŮ'st učiniti. Jinak jest tomu ovšem,
přihHžÍ-H se k abnormální bytové nouzi a k ustanovením zákona, o: ochraně
nájemníků. S dobrovolným vyklizením bytu 'se strany majitele S-a n'edá
se vubec počHati. Nařízení o ochraně nájemníků však odnímá ža'lované
vube'c možnost, donutiti S-a k vyklizení a pcstoupení bytu. S ohledem l1a
tyto okolnasti d(}šel odv·ol!ací soud k názoru, že žalobcem žádané plnění
je,st pro ža1ovanou nemožné, takže ji dle !l 878 obč. zák. ku plnění nelze
přidržeti. Třebas to nemá rozhodujícího významu, přece nelze nechati nepovšimnutým, že žalovaná se před podepsánim smlouvy se žalo·bcem
zmínila: "Co' VŠa'k hude dělati se S-ou?" Tato pozná111ka byla zajisté zpÍlsohHou upozorniti žalobce na tO', že ve věci něco není v pořádku, a mohl
při! podrobnějším pátrání viděti, ž·e smlouvě s ním uzavřené isou v cestě
práva jiných osob. Nastalou nemožností plnění se žalovaná sice od závazku
zcela neosvobozuje, av.š:ak závazek sám došel změny v ten způsob, že
žalovaná nyní nemúže býti přřdržena k plnění, nýbrž výlučně jen k poskytnutí interese.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil ro'zsudek prvého soudu.
Důvody:

Nejvyšší wud nesd'ílí náhled odvolacího so·u'du, že splnění naJemní
smlo'llvy jest žalované nemožným. Platnost závazku vylučuje pouze objektivní nemožnost jeho splnění (§ 1047 obč.zák.). Nemožnost toliko subjektivní, zakládající se toliko v osobnkh poměre-ch té které strany, nemá
v zápětí neplatnost smlouvy (S,§ 653 a 654 obč. zák.). tUavní případy subjektivní toliko nemožnosti jsou ty, když kdo prodává, neb pronajímá věci,
které mu nenáležeji. Smlonvy takové jsou platny (§§ 871, 923 a 1461 obč.
zák.). Zvlášt'ě § 923 obě. zák. dokazuje, že smlouvy o věci dzí nejsml neplatny, neboť evikce před~okl!ádá platnost smlouvy. Nemůže-li zcizujicí,
neb pronajímaďfcí smlouvu náležitě splniti, protože vlastník věc postoupiti
nechce, práv je straně druhé z náhrady interese. Z toho stanoviska lze
jedině vysvětliti též platnost smluv dodávacích .. Pronajala-li tedy žalo-
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vaná, jak je

ncsPQ.rH-G,--t~"~~-G,l;ertl' ~-Qvi ~

pak ia l.ob.cL..1.---ode-.,

vzdala-Ii jej v nájemní užíván·í Robertu S-ovi, ne·ní pm to smlouva nájemní
s žalobcem neplatnou, poněvadž není vyloučena možnost, že by žalovaná
byt ten moh'la žalobci ode'vzdati k užívání, kdyby Roberta S-a pohnula
domluvou neb úplatou k upuštění od smlouvy nájemní. Objektivuí nemožnosti splnění nájemní smlouvy vůči žalobci zde tedy není leč toliko nemožnost subjektivní, a nečiní tato, jak svrchu doHčeno·, sml~uvn ueplatnou.

firmě označeni

»první«.

(Rozh. ze dne 28. února 1922, R I 155/22.)
Rej s tří k o v Ý s o u d k návrhu firmy Josef O., továrna na pokladny
v PodmOklech, naříclil firmě »AdoI! S., prvuí sever·očeská továma na pokladny v Tmovanech-TepHcích«, by ohlásila do 4 neděl změnu firmy v ten
sm,>"s'!, že se z ní Vypo-aští dod'atek »pn·ní«. Dů vo d y: Firma není první
jež vyrábí v sevúních Cechách pokladny, nebol již před tím by!a v roc~
1909 zapsána do rejstříku firma Josef O. v Podmoklech, jež rovněž vyrábí
pokladny a neodpovídá tudíž clodatek »prvni« zásadě pravdivosti firmy.
I(i Itmřízenf rekursního soudu konáno bylo šetření o

yfrzna.mu slova »první«

dotazem' na směrodatné 'Obchodní organisace a obchadní a živnostenskoTh
komoru v Liberci. K d'Otazu odpověděla k'Om'O'fa, že iest p'Oiadavek firmy
Jo'sef O., by škrtnut byl dDdatek "prvnÍ«, plně odůvodněn, ježto firma
Josef O. se firmě Adolf S. eG do ro'zsahu i jakosti Výroby úplně vyro·vná,
ha ji dokonce v tomto směru předčí, a dodala, že zásadně se nedoporučuie,
by dodatek »první« byl pojímán do fírmy, iežto kupuiící obecenstvo·, jak
opětovně zjištěno, nepojímá tento dodatek s hl'edi;ska časovéh'O, nýbrž
s hlediska jakostního, j.a:koby se jednalo 'O podnik vynikající ·n.ad os,talilí.
Rek u r sn í s o u d usneseni potvrdil. D II vod y: Soud prvé stolice na
základě konaného šetření právem vyslovil, že dodatek ,;prvnÍ« jest ne"
přípustným, jak v ohledu časovém, tak i kvalitativním, a stačí v té příčině
P'OllkáZlati na odůvodnění prvého, soudu. Podotýká se toEk: Oba podniky
Adolfa S-a 1 Josefa O-a mail za předmět výrobu pokladen, vyrábějí skutečně pokladny a isou po továrnicku provozovány. ZaměstnáváCli firma
Adolf'lJ S"a více dělníků, padá naproti tomu na váhu u firmy Josefa O-a
že firma ta téměř o 10 roků déle jest protokolována. Dodatek »prv.llí,:
připouští, jak vytýká i napadené usnesení, dv'Ojí výklad, ve směru časovém
a kvalitativním, jest tedy způsobilým omyly u 'Obecens·tvapůsobiti, nesloužil a neslouží tedy ku bližšímu trvalému oZlI"čenÍ závodil (čl. 16,
odstavec druhý obch. zák.) a jest tudíž nepřípustný {čl. 26 obch. zák.l.
Ne j vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dodatek »první"

připouští,

jak nižší soudy

správně

k tomu poukazují

různý výklaď a jest s to, by vyvolal 'Omyly v obecen"tvu. Mohlo by
ozmačení

vznik firmy O. O-a, nebo že jest to

prvotřídnÍ, což ovšem by všechny ji'népodniky tobo druhnnutně
označovalo jako podniky méněcenné, a bylo by pro·středkem nekalé soutěže. Ať tedy se míní dodatkem »prvnÍ« stáří firmy ~Iiebo vyšší iakost

podnik

jejích výrobků, není oprávnění k užívání dodatk~l toho opodstatněno' a

správně soud rejstříkový a soud rekursní, který usnesení jeho potvrdil,
nařídily výmaz nepřípustnéhO' dodatku })prvnÍ« opírajke se .us,tanovenÍ: č1.
16 odstavec druhý a čl. 26 obch. zák., a poukázavše k do'brozdání o,bchodní

a živnostenské komory v Liberci ze dne 4. prosince 1920, kterýžto autonomní orgán obchodniclva s místními poměry obcllodními neHépeobeznámen býti musí.
Čís. 1515.

Čls. 1514.

PokUd lze užiti ve

,~-~_-"'i4'l'-L~-"Y' ~vdy usvědčuje dřívější

s;

to v>,kládati tak, že podnik jest prvnim svého druhu co do vzniku
v Teplicích-Trn6vanecb, pokud se týče v ceiých severních Cechách, což

Zajištěni půdy drobným pachtýřlim.
Požadovatel může v prodloužené lhůtě článku III. zákona ze dne 1.
dnbna 1921, čís. 166 sb. z. a n. žádati za přiřčení pozemkn do vla"tnlctvi;
třebas byl původně podal př,ihlášku o další dlouhodobý pacht.

(Rozb. ze dne 28. února 1922, R I 193J22.)
Drobný pachtýřžáda! původně dle z!t:konačís: sb. z. a' n. 318/19 za
pozemku' dlY 50 letého pachtu, úprav,! však pozděii n soudu při
hlášku v ten smysl, že žádal za posto'upeuf pozemku dov1'astniclví. O b a
niž š í so li' d y vyhOVěly takto změněnému nároku pachtýřovu, r ck u r sní s o ud Z těcllto!. d ů vod ů: Stížnost napadá usnese"í prv~ho
sondu v prvé řadě proto·, že prvý soudce přizna,! pozemekpožadovateli do
vlastnictví, ač požadovalel v přihlášce na soud ze dne ll. září 1919 žádal,
by mu byl pozemek přenechán do 5úletého pac'htu. Jde tudíž o to rozluštití, jak dalece tato námi.tka jest zákouem i skutkovými okolnost~i odúvodněna" Nárok sám jest nesporným, nebol požadovate! drži pO(l)emek na
své jméno pachtem odr'Oku 19m, před tím pak obdělával jej společně se
svým švakrem od roku 19.00. § 15 ponechává sice v adstavci prvéri:Júčast
nlkům na vÍlIi, by sev prvé ř.adě shodli o všech sp'nrných otázkách a
přiznává této dohodě stran o požaďnvacim nároku závaznost jak
strany, tak I. pro soud, takže soud· iest povinen dte této d"hody rozhodnowti. Záko.n ze dne 27. května 1919, čis. 318 .sb. z. a n. předpisuie v § 13
pod čís. 1 až 6 náležitosti ohl'ášky požadovacího práva ]lodle tohoto zákona, která~to ohláškaopak skýtá základ pro další jednáno!, po případě pro
~ohodu dle :~; 15. V § I" nenl však pod ztrátou nároku stanoveno, aby pc'zadova-tel vyslovně prohlás·il, zda žádá o přiznání pozemku do vlastni'crví
CI do ?alšího p~chtu. Jde tudíž o předpis rázu formálního. skytaj!cí základ
pro pr~dep's~n~ so~dn! řízení, iehož; úko'lem jest te!prve vyšetriti pravý
st,aJv ve~l, pn cemz vsak nemá soud lpěti úzkos.triv-ě na formalitách, pro
n~rok sam ~ez~odstatn~ch, a má jíti stra'nám, zvláště práva neznalým,
I'Qd~~ a p~uc~~nm .n.a r~KU. Ve směru tom požadovatel, kdyz u soudu byl
POUC~", ]Jllhl~sku radne opravl!, a ]Jravou vůli na jevo dal. O něj,aké závazne dohode PO rozumu § 15 nemůže zde býti vůbec řeči, je'žto pož'ado,
v~~~l dohodl:. odmítl a vysvětlil důvody, proč ]Jřihlášce o.nu po'známku
PTlC>n11. UvaZl-ii' se jak intence zákona samého, tak i pře:sné znění jeho
{§ 1), jde na, jevo, ZE:; záko-n tent:n v prvé řadě 'provádf pozemkovou repřiznání
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formu poted, že přiznává do, vlastnictví pozemky v § tom jmenov~né,
jsou-U tu zákonné pÓdmínky. Ustanovení § 29 cit. zákona při<znává pachtýři také právo, že může žádati, by mu vlastník pozemků ponechal na
místě do vlastnictví nadále v pachtu za týchž podmínek na dobu nejméně
6 let. Znění toto, zvláště slovo "také« svědčí o tom, že zákon ponechává
pO'žadovateli úplně na vŮ'li, by se rozhodl pro to neb ono. Poněvadž. pak
v zákoně není výslovně uvedeno, že rozhodnutí je-dnou učiněné má za následek ztrátu možnos!f uplatňovati druhý nárok, nutno za to míti, že y těch
případech, kde nestala se dohoda dle § 15 cit. zákona, může požadovatel
původní svůj úmysl, žádal-li o pacht, změniti a žádati o přiznánf pachtovaných pOClemků do, vlastnictví, to tím spíše, pak-l] při> svém prvém výslechu Ll soudu prohlásil, že trvá nal přiřknutí pnžadova-ného pozemku
do vlastnictví.
Ne j v yš š í s o u d nevyhověl dOyDlacímu rekursu.
Důvody:

Dlužno dáti za pravdu rekursnímu soudu, arci podstatně z důvodů
jiných. Dle § 1 odstavec prvý poŽJad. zák. ze dne 27. května 1919 čís. 318
sb. z. a n., jest pachtýř oprávněn žádaU, aby mu pozemek postoupen byl
do vlastnictví, aneb aby mu ponechán byl dále v pachtu, musí se tedy
pachtýř vySloviti, které právo uplatňuje, a kdyby přihláška se; D. tom nevyslovovala, mU5í mu ulDženo býti doplnění. Rozhodl-li se a vyslovil pro
právo jedno, neply;ne z tDho, ještě nikterak, že se druhého práva vzdaJ,
ale ovšem může, poněvadž nejde () pouhou opravu přihlášky, nýbrž {Je jiný
nárok a' tudíž o i';nou přihlášku, uplatniti toto druhé prácvo prol[ vůli vlastníka toliko tak, že přihlášku naň podá v zákonité lhůtě. V lom to' případě
zněla původní přihláška sice na daclší 50letý pacht, avšak v protokole ze
dne 3. července 1920 žádal přihlašov,otel za postoupení p<Yzemku do vlastnictví. Tato přih'láška jest vzhledem k předpisům čl. III. no'vely ze' dne
1. dubna 1921, čís. 166 sb. z. a n., včasná a nemůže býti pro opozděnost
zamítnuta. Ježto pa'k již stížnost 'k rekursnímu soudu žádné jil1é námitky
proti přiřčení vlastnického nároku ;neuplatňovala, než že požadovate!. pů
vodně žádal pouze 50leťý pacht,a tato námitka jest, jak shora dovoCleno,
bezpodstatná, právem re'kursuí soud usnesení prvého sDudce náro'k při
znávající potvrdil. DoI{)žiti dlužno, že ostatní námitky vlastníka, týkajicí
se náležilosti zákonné doby, již prvý soudce za bezdťuvodné uznal a v tom
směru jeho, rozhDdnutí ani v stížnosti na rekurs ní soud již napadnuto nebylo: z toho. jde, že ,nějaké daJlší řízení ohledně přihlášky na pO'stup do
vlastnictví ve smyslu čl. III. odst. {4) neb (5) dt. nov. jeM úplně bezpřed
mětné a netřeba je zaváděti.
Čís. 1516.

Vyrovnávací

řízení

'(cis.

nařízení

ze dne 10. prosince 1914,

čís.

337

ř. zák.J.

I( rekursu do schválení narovnání
hledávky nepřihlásil.

oprávněn

jest i

věřitel,

(Rozh. ze dne 28. února 1922, R I 214/22)

jenž své po-

usnesení vyrovnávacího soudu, jímž bylo vyre·vnall1 potvrzeno,
r----·--.-·-.v..z-n"'e's"l -"stížnost včřitel, jenž své pohledávky k vyrovuávacímu řízeni nepřihlásil. Rek II r sní s o u d vyhověl částečně stížnosti.
Ne j v Y š š í s o li' d ,nevyhověl dovolacímu rekursu vyrovnávacího
dlužníka a uvedl v otázce, O' niž tu jde,
v

důvodech:

Mylným jest názor, že firma O. nebyla legitimc'vána, k rekursu dO'
llsltesení krajského soudu, stvrzujícího narovnání. § 53 odstavec prvý
vyrovn. řádu, jehož se stěžovatel dovolává, předpokládá, že vyrovnání
bylo právoplatně schváleno, a stanoví účinky z tDhú vyplývající pro
všecky věřitele, nelze jím však doplniti předpis §52 téhoi nař. S 4 odstavec
šestý, předpisující vyzvání, by věřitelé přihlásili PDhledávky do určité
lhitty nemá ustanovení o následcích toho, když věřitelé vyzvání takového' nePDslechnou. Lze proto §52 vykládati pouze v tom smyslu, že
právo rekursu do potvrzení náleží kaidéml1 úča:stněnému, jenž pro schválení' výslovně nehlasoval. Účastněným je každý věřitel, pcněvadž účinky
vyrO'Vnání dle § 53 odstavec prvý vyrovn. ř. se ho týkají, ·bez Dhredu na
to, zda, přih.lási:V svou pohledávku a dostaviv se k wku, účastnil se jednání i činně. Byl proto, ·rekursní soud oprávněn, by podle rekursu podaného, firmou, jež je- nepopřeně veřite;1kc 1 u, změnil usnesení kr,ai'ského soudu,
zastaviv vyrovna'CÍ řízeni dle § 56 oclstavec prvý ř. Vyr., ke kterémuž
předpisu bylO' přihlédnouti z moci úřední.
Čís.

1517.

Pronzení o návrhu nerozvedené manželky na povolení odděleného
a určení výživného platí předpisy exekučního řádu.

bydliště

{Rozh. ze dne 28. únOra 1922, R I 221/22.)

o ba niž š í s o u d y zamítly návrh nerozvedené manželky, by jí
bylo povDleno oddělené bydliště. Do us1lesení rekursního soudu vznesla
navrhDvatelka 14. den PO doručení dovolací rekurs, jejž Ne j v y Š š í
s ,o u d odmítl.
Důvody:

Oddělené bydliště může soud nerozvedené manželce povcHti a výživné
urNti ovšem na základě ustanovení práva hmotného, ale prO' řízení platí
předpisy řádu exekučního, nebof u~tanovení hmotného vráy.'l' neobsahují
předpisů o zpúsobu řízení a povolen( odděleného bydliště a upčenf výživného jest' prczatímním opatřením uvedeným v § 382 čís. Sex. ř., jeh,)ž
se stěžovatelka sama v návrhu dovolávala. Stěž(}vatelka žádala za P(}volení odděleného bydliště a v souvislosti s tím určení vÝživného mimo
manžC'lské spolužití a neučinila v prvé stoHei návrhu, o němž hy mohlo
býti ro.zhodováno v řÍ'zeni nesporném. I ve stížnosti' proti usnesení prvního
soudu setrvala při ]1ávrhu na povolení odděleného bydliště a nedomáh.ala
se manželského spolužití a sama uváděla, že podá žalobu na povolení

184

185

odděleného bydliště. Proto neprávem nyní tvrdí. že šlo o- rozhodnutí v rize·ní nesporném, a -n-e-Ifl-á-~~d:llltt, že v frvmtn-cro v olacího rekursu p-rohlašuje, že se pova'žuje usnesením rekuľsního soudu sti'ženou ve smyslu

i} 16 nesl'. říz .• pokud uebylo vyhověno jejímu návrhu podle § 107 obč.

neboť předchozí wudové nemohli její návrh na povolení odděleného
bydliště a uIčenl výživného posuzovati jinak než jako návrh na prozatímní opatření ve smyslu exekučního, řádu. V tomto řízení však platí

zák..

předpis § 65 ex. ř. o právu k rekurs,u ve lhlltě 8denní. dovolací rekurs
podaný a·ž 14. den po doručení TIa!padeného usnesení jest tudíž opozděný
aJ protože směřuje proti potvrzujícímu r.ozhodnutí rekursnfho soudu. podle
§ 528 c. ř. s .• §i§ 78 a 402 ex. ř. laM nepřípustný. pročež byl podle § 526
c. ř. s .• S§ 78, 402 ex. ř. odmítnut.
.

scudy povinny sděliti na žádost úřadů, dávku z přírůstku
;------~~;;~i;MfCí;~, ta k é da.fa O dr"běpfedchůdců zcizo.vatele. Ze slov »lak té
dáta« nutno dovozovati, že soudy jsou povinny nejen k tomu, CD dte § 7
knih. zák. každý může žádati, nýbrž i k dalším úkonům, jež 'zpravidla pro
jiného nemají významu. Tím tedy, že nižší soudy žádosti stěžovatelově
nevyhovělY, byl zák.on porušen a jest mimořádný dovolací rekurs podle
§ 16 cis. p.a!. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. opodst<l!tněn.
Čis. 1519.

VyslO'vilY-li slO'venské soudy s'poukazem na zákO'n ze dne 2_ listopadu
1918, číS'. 4 sb. z, a 11., nepříslušnost kprO'iednání žalO'by na ČeskO'slo
venský stát, iest zemský SO'ud v Praze tímtO' rO'zhO'dnutím vázán.

Čís. 1518.

(Rozh. ze dne 28. února 1922, R 1232(22.)

Soudy JSO'U pO'vinny, by vyhO'tO'vily zemskému londu I(inspektO'rát;J pro
zemské dávky) knihovní výtahy a sdělily mn trhO'vé ceny.

Žalobce uplatnil nár.ok proti československému eráru nejprv II sedrie
v Levo·či. Žaloba jeho byla však zamítnuta .pro věcnou nepříslušnost dovolaného soudu a rozhodnuti' to bylo rozsudkem soudn·í tabule v Košicích
ze dne 11. ledna' 1921 potvrzeno s odůvodněním, že ShOTOVý soud na Slovensku jest k projednání této rozepře nepřfslušným, jelikož je příslušným
pro spor' výhradně zemský. civIlní soud v Praze. Na to zadal žalobce
žalobu u zemského civilního soudu v Praze, žalovaný vznesl námitku
místní nepříslušnosti, jíž z e m s k Ý sO II d vyhovel a žalobu' odmítl. R ek u r sní s o'u d zamítl námitku místní llepříslušno·sti, ježto rozhodnutím
soudní (aoule v Košicích o 'věcné' příslušnosti, jež vešlo v moc práva, jest
zemský civilní soud v Praze d!'e § 46 odstavec prvý, i. n. vázán, jestproio
i mfs,tně příslušným' }JO róiurmu u-stmn:ovehí íákóna ze dne 2. "listopadu
1918 Č. 4 sb. z. a n.
.
.
Ne j jr y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

(RO'zh. ze ct<ne 28.únO'ra 1922,

R I 222/22.)

O.b a niž š í s o u d y zamítly žádosti inspektorátu pm zemské dávky
v Praze za vyhotovení knihovních výtahů a za sdělení trhových cen a
případných vedlejších plnění. Rek u r sní s o u cl uve"l]' v důvodech: Napadenými usneseními byly žádosti inspektorátu pro zemské dávky v Praze
za vyhoto'vení knihovních výtahů a za sdělení trhových cena vedlejších
plnění zamítnuty mu základě nařÍ'zení min. spr,av. ze dne 14. ledna 1884,
čís. 21.085. Napadená usnesení odpovídají stavu věci. Uvedené na,řízení
a pozdější vmosy, např. výnos min. lin. ze dne 14. 'č€ofvence1900, čís. 2178
měly za účel p'řetíženým soudům odejmouti práCi postrádatelnou,
jsou
ještě v plfrtnC'sti. Soudy jsou pak nyní zaji·sté vtce přetížel1Y nežli dříve.
Pokud se týče samosprávných úřadů, nebyly ovšém vydány zvláštní vý'nosy, vzhledem však k účelu, jemuž má sloužiti nařízeni ze .dne 14. ledna
1884, není pochYbno'stl, že platí obdobně i vÍlči úřadům samosprávným,
neboť jest jim (obci, ,,,kresu) dána možnost, aby si údaJe, jichž potřebují,
samy .opatřily kráťkon cestou.
Ne j v y Š š í s O' u d zrušÍ'l usnesení nižších soudů a ulo'žil prvému
soudu, by pomina zamHaďící důvody, o žádostech inspektorMu zemské
dávky v Praze znO'vw rozhodi.

a

DŮVOdy:

Důvody:

Ne,záleží na tom, že soudy,jtchž ro,zhodnutí pokládá rekursní soud dle
§ 46, odstavec prvý i. n. za závazné pro zemský soud' v . Praze, jsou
v území, pro které zákon ze dne 1. srpna 1895, čís. 111 ř. z;ák. platně vyhlášen nebyl. Nepřís.!uŠllO'st sedrlc vLevoči ku prOjednání tohoto ;spont,vyslo.vena byla 'll'" základě zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. ll; n.,
vyhláše,ného' pro území státu českosl.ovenského,. Zákon' ten je'st jedním
z _ustanovení .o věaá,é _~ místní pHsluš'nos-ti soudů .pro spáry v n,ěm', vyzna-'
čené ve smyslu !§ 46 odstavec prvÝ j, n., á je doplňkem jurisdikč'llí normy,

pI"tným však prócelé území státu českoslov'enského. Je proto vázán' dle
sou,dů zemský soud
civilní v Praze jako soud dle z.ájwna; ze dne 2. listopadu J918,Čís.A sb.
z.a n. i místnepříslušný. Nezáleží na tom, že zákon ze cine 1. srpna 189.5,
čís. 111 ř. zák. neplaťí pro sedrii v Levoči, je;i;to vlastní' předpisy tohoto
zákO'na II věcné phslušnc6li nepřicházejí zde v úv;abu,
.

§. 46 ndstavec prvýj. n. rozhodnutím uvedených
Právem si s,těžu}e zemský inspektorát pro Zemské. dávky v Praze
do z':LmíJajícÍch 'u-snesení nižškh, stoIk, jež úplně přehlížejí- ustanovení § 7

knih. zák., dle něhož má každý právo jak nahlédnouti v knihy pozemkové, t",k žádati o výpisy z ni'ch, Toto ustanovení nedoznalo změny nařízením 2)e dne 19. le,dna 1884, čís. 21.085, jehož se nižší stolice' dovolávají;
upravuje! nařízenl to jen poměry mezi státními úřady, nedotýká se nikterak samosprávných úřa!dů a .nelze h,} tudíž n'a ně obdobně použiti, jelik"ž jde ó nařízení výjimečné. Mimo to přehlížejí nižší stolice ustanovení
§ 29 odstavec čtvrtý nař. vlády ze' dne 23. září 1920, čís. 545 sb. z. a n.,

Čís. 1520.

Náhradu škody, jíž domáhá se ·kupitel .na prodateli podle § 368ex.ř.,
marnou zůstala exekuce na dO'dání zboží, dlužnO' vyměřiti podle

poněvadž

187

186
čl, 357, odstavec třeti, -uĎ"k-záir;;-nilroli podte § 273 c, r. 5, Za základ··
dlužuo vzíti tržní {bursovní} cenu v době od doručení právopl~tného rozsudku do nplynuti paričuÍ hiáty. Kolísala-Ii ,v této době cena zboží, dlužno
za základ vzíti cenn, v·tomto období nejtůžší.

O~ozh. ze dne 28. února 1922, Rv I 953(21.)

. Dne' 24. února 1919 koupili ža,lobci od žalovaného 10.000 kg vlněných
dle vzorku po 5 Kč 50 h za 1 kg proti hMovémll zaplacení při
zboží. Poněvadž žalovaný zůstal se splněním kupní smlouvy
v prodlení, pod.aM,žalobci dne' 8. dubna 1919 u krajského soudu jako obchodního senátu ža:lobu na' d"drŽJení ku'pní smlouvy a byl žalovaný rozsudkem ze dne 31. října 1919 uznán povinným do 6 týdnů odevzdati žalobcům dne 24. února, 1919 koupených 10.000 kg hlava ohonů (vlněných
odpadků) proti zaplacení kupní ceny 55.000 Kč, Proti tomuto. rozsudku
podal žalovaný odvollmí, které však byJe, dne 2. března 1920 zamítnuto.
Žalovaný proH tomuto rozsudku odvolacího souelu dalších OJ)ravných
prostřeďků nepoužil, čímž shora zmíněný rozsud·ek krajského soudu jako
obchodního senátu stal se právoplatným. Ža.Jova'llÝ však ani potom viny
nedodal a žalobci byli nuceni vésti dne 9. června 1920 exekuci na vydání
10.000 kg hlava ohonů. Exekwce, tato byla okresním &Dudem dne 3. čer
vence 1920 provedena, zůstala však bezvýslednou, poněvadž u- dlužníka
vlna nebyla nalezena,. Žalobním nó,vrhem domáhali se ža,lobci na žalovaném náhrady škody z dův"du tl. 355, 357 ohch. zák ..a § 368 e,x. ř., požadujíce, když žalovaný odtl se se spLněním smlouvy dM 24. února 1919
uzavřené ohlednědod'ání 10.000 hlalV a ohonů {vlněných· odpadků) v úhrnné
ceně 55.000 Kč v prodlení, náhrax:!u interese pro nesplněni roz dilem mezi
kupní cen"u zhoží 5 Kč 50 h zall kg a cenou zboží téže- kvality v době od
13. března 1919, kdy nastalo prodlení žalovaného, až do dne, kdy po právopLatnosti rozsudku a uplynu~í lhůty paTičnÍ mohli ža,lobci vésti exekuci
pokud se týče dO' dne 3. če,rvence 192,0, kdy exekuce zůstal", bezvýslednou; rozdíl snažili se ža'lobci prokázati 14 Kč 50 h při 1 kg, tedy při celé
dodávce ve výši 145.000 KČ. žalovaný vytýkal nároku žalobců přemrště
nost a nznáva,l ho pO'uze částko" 5.500 Kč, oož rovná Ise 10 proc. ziskn.
Pro c e sní s o udp r v é s tol i c epřiznal žalobcům 16.500 Kč. D ů
vod y: P"dle stavu věci a zákona považuje soud nárok ž",lobců za příliš
přemrštěný a náhradu žalovaným nabí'zen"u za pm:lěkud níikou. K'dyby
i požadavek žalobců v tomto případě dle ustanovení 'čl. 357 odstavec třetí
obch. zák. ř.ešen hýti mohl, mohlt by se. žalobci domáhati -shora ulVedeného
rozdílu cen V č a sed I u ž n é hop 1ně n í, ledy buď v březnu 1919, kdy
ocitl se žalo'vaný v prodlení, nebo -,až v dubnu 1920,kdy f'Ozhodnutí
vrchního zemského soudu ze dne 2. března 1920 nabylo moci práva, poněvadž vznik smlouvy byl sporný a musil býti s'Oudním výrokem určen.
Jak soud na základě souhlasného přísežnéh" pOSUdku znalců zjišluje,
udržela se trhová oena, 5 Kéč 50 h za 1 kg hlav a ohonů z ún"ra 1919
až do měsíce října:1919, takže v měsíci březnu 1919 mezi kupuí ceno'u
a tržnI cenou tohoto zbožl nebylo rozdílu, kdežto. v měsíci dubnu 1920,
v době .právoplatnosti rozsudku klesla tržní cena o 20 proc. proti cenám
měsíce bře'zna 1920, kdy toto 'Zboží d"stoupilo- nejvyšších cen 15~16 Kč
za 1 kg, tedy na 12~13 Kč. Dobou dlužného plnění ve smyslu čl. 357
odpadků
převzetí

!c--~-_. ·,·c-cccvCeCc-třě·tí ob ch; zák. považovati sluší měsíc duben 1920, kdy nárok
žalobců ze smlouvy rOlswdkem právO']}latně byl určen a v té době byl
by činil rozdíl mezi cenoU ku.pní smluvenou a tržní cenc'u při 10.000 kg
zboží po 13 Kč za 1 kg nejvýše 130.000 Kč ~ 55.000 Kč - 75.000 Kč, takže
v tomto případě byl by nárok žalobclt co do částky 70.000 Kč naprosto
neodůvod'něn a kdyby i nejvyšší tržní cena, které dle posudku znalců toto
zboží v debě 'Od uzavření smlouvy do dnešní doby vůbec nedosáhlo, brala
se za základ výpočtu, totiž 16K:č ZaJ 1 kg,byl by přece nárok žalobců
co do částky 40.0,00 Kč plně neoduvodněn, jelikož dle posudku znalců
jednalo se' o odpadky pro,stř'ední jakosti, které žalobci tvrzené ceny 20 Kč
za 1 kg vůbec nedosáhly. Avšak soud zjišfwje na základě souhl",sného
pos'udku znalců, že hlavy a ohony (vlněné odpadky) jsou zbožím, které
se v dobách míru kupovalo pouze k výrobě 'klihu, a toliko v době války
a v blízké době poválečné L nedostatku vlny stalo se předmětem obchodu,
kdežto již dnes, kdy na trhu jest dostatek vlny a vlněných odpa,dků, není
po tomto zboží v oboru obchodu vlnař9kého poptávky a nikdo tyto odpadky ani po 2---J Kč za 1 kg koupiti nechce, z čehož Vyvuzuje soud, že
ohromný vzestup cen tohoto dosti podřadného zboží vyvolán byl tlakem
mimořádných, válkoOl zaviněných ho'spod:;\řských poměrů, které, VYZn~c
čujíc'C se naprostým nedostatkem zbo-ží a nezřízeno'U' spekulací a chamtivostí majitelů zboží, bránily solidnímn utv,áfení se cen, jak za normálních
poměrů ve volné soutěži jest obvyklé. Vzhledem k tomu, že ustanovení
čl. 357 odstavec třetí obch. zá'k. předpokládá normální hospodářské a
o'bchodn! poměry, nel>ze těchto zák"nných předpiSU použíti ·pro stanovení
výše náhrady škody v tomto sporu, poněvadž ceny odlladku, d" značné
výše vyhnané, nejsou výsledkem volné soutěže 2' zdravého obchodního
podnikání, nýbrž jsou spíše vytvořeny nereelními vlivy spekulačnimi.
Proto nezbylo soudu nežil na podkladě znaleckého posuďku stanoviti ná-

hradu škody, 'která žalobcům bez odporu přísluší, ve smyslu § 273 c. ř. s.
volným uvážením. Nabídnutá žalobcům náhrada 10 pr-oc. zisku jest poněkud nízká, uváží-li se abnormální poměry doby, 'kdy smlouva vznikla
a možnDs! nepoměrného zisku, jenž ua<stalým stoupnutím cen žalobcům
skutečně kynul, kdyby hyl ia'lovaný zbo-žídodal, a proto stanovil soud
náhradu v 30 proe. zisku, již vzhled·em na druh zbo'ži a neurovnané dosud
hospodářské poměry d·ohY za přiměřenou pokládá. Pokud ialobní nárok
lento 30 proc. zisk přesahuje, slušelI) jej z důvodu shora u'vedených a
lHotO, že se příčí dobrým mravům, zamítnouti. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného, k odvolání žal,,,hců uloiil však žalovanému
zaplatiti, žalobcům 65.000 Kč. D ů v ody: Podle právního stanoviska, jež
stmny jak ve sporu, tak v řízení odvolacím zaujaly, jest řešiti zásadní
spornou otázku, zda správno, že pryý soud VýŠi zájmu, jeho'ž splnění se
strana žalující ve smyslu § 368 :éx. ř. 'd-omáhá, určil použitím § 273 c. ř. s.,
či zda měl použí'liu-stanovení čl. 355 a 357 odstavec třetí obcb. zák. Suud
odvolací ne'sdílí v této příčině názoru strany žalované, že nárok stfa'ny
žalující na náhradu škody na vždy zanikl tím, že žalobci v okamžiku
původního prodlení žalovaného nezvolili nároku na náhradu šk"dy, nýbrž
setrvali n", dodání (čl. 355 obeh. zák.). Správné jes't, že by žalobci v pů
vodním sporu na dodání zboží nebyli mohli se domáhati náhrady škody
místo. plnění, vy!conavše žalobou volbu jinou. V tomto sporu jde však
c ~alobu na plu'ení zájmu (náhradu škOdY), podanou z toho důvodu, že
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které měla stra'na žalovaná vydati, nebylo u ni nalezeno. Strana žalující
má tudiž právo domáhati se žalobou, by místo nedodaného zboží bylo
jí plněno interese a toto není v podstatě ničím jiným než náhrado·u pro
nesplnění původního iávazlm ve smyslu čl. 355 -obch. zák. a § 368 ex. ř.,
kterých se strana žaluiící právem dovolává. Důsledkem toho je také oprávněn jeií nár-ok, aby výše náhrady byla, stanovena dle předpisu čl. 357
odstwvec třetí obcll. zák. Ustanovení §273 c. ř. s. i-e pova'hypodpůmé. a
má se ho p-oužíti pouze tehdy, nelze-Ii důkaz o výši žalobního nároku
provésti vůbec a"ebo jen s nepoměrnými obtížemi. Těchto předpokladů
v tomto případě není a bylo by použití § 273 c. ř. s. přímo obcházením čL
357 "dstavec třetí obch. zák. Postup, prvým soudem zvolený, dá se tím
méně h<íjiti, ježto strana ža1lujíd, uplatňujíc výslovně náhraG.u abs.traktní
škody dle čl. 357 odstavec tře·tí ohch.zák., žádných skutkových základů
pro stanovení škody konkretní neuvádí a také ani soudem nebyla vyzvána,
aby tak učinila. Kdyby se uznala (,právněnost důvo.dů, pro které prvý
soud nechce ustanovení čl. 357 obch. zák .odstavec tfetí v tomto případě
POužíti, dospělo by se nutně k závěru, že platnost tohoto ustanovení je
suspendována· na tak dlouho, až nastanou opět normální hospodářské a
obchodní poměry. Že závěr tento je neudržitelný a že ustanovení ono až
dO'sud platnosti nepozbylo, o tom netřeba šířiti slov. V temto p-řípadě
nebylo příČiny, usta,novcní čl. 357. odstavec třetí obch. zák. nešetřiti, také
z toho důvo.du" že znalci tržní cenu ,zbo.Ží pro Dosouze,l1'í sporu rozhodnou
přesně a určitě uvedli .. Je-li rozhodnuta zás.adní otázka, že výše škody
má býti stanovena dle čr. 357 odstavec třetí obch. zák., tř'eba zaujati stano·visko k dalMmuspornému bodu, týka,jícímu s,e doby,. podle které má
býti vol"oo tržní cena' vlněných odpadků. tlředí-li se k tomu, že dlužná
dodávka byla právoplatně stanovena rozsudkem ze' dne 2. břczna 1920, že
rozsudek ten byl doruč'en straně žalované dne 13. d.ubna 1920 a že lhůta
ku splnění býlarozsudkem. prvého soudu stáno'vena' na šest neděl nutno
dospěti k závěru, že pro st'lnovení tržní ceny v době a na místě' dlužné
dodávky je rozhodna doba od 13. dubna do počáfku června, 1920. K době,
doručení tozs,udku druhé stolice předcházevší, ]Jřihližeti nelze, poněvadž
strana ž~tujicí múZe se práv,em d-omáhaH p-ouzenáhrady ško'dy na- místě
nároku, jak měl podle pŮvOdní smlonvy býti splněn. Podle zjištění prvéllD
soudu, jež zůstalo -o.clvoll>cím řízeuím nedotčeno a. jest vzíti za základ rozhodnutí soudu ndvolacího, Ij:lesla tržní· cena v dubna 1920· na' 12-13 Kč.
Podle úsudku znaleckéhO' nastal další pokles cen. teprvepočátkemoervence
1920 a je tudtí: ve sporu směrodamrn tato tehdy u:stálená tržní cena 12-13
Kč. Cinilby tedy rozdíl m.ezLsmluvenou cenou kupní a cenGU tržní v době
a na' místě dhižné dodávky při 1 kg nejméně 6 1\'50 h, a při 10.000 kg
nejméně 65.000 Kč. Je tuclí'ž žalobní nárok ·do výše 65.000 Kč se 6 proc.
úroky Gdedne žaloby odůvodněn. Prvý sOud neposoudH sPGr správně,
p-okud přiscndilžalobcllm pouze 30 proc. zisk, používaje' ustanovení § 273
C. ř. s. S prvým soudem nelze souhlasiti ani v t0111, že zamítá žalobn!
nárok, 30 proc. zisk přesahující~ i z toho důvodu, že prý se příčí dobrým
mravům, Víra a věrn-ost v obchodě vyžaduje, aby se smlouvy dodávací
loyálně plnily i tenkráte, když cenapředmttu dodávky stoupá, a příčí se
zásadě právě vyslovené, snaží~li- se, prodávající ze s'vé smluvní povinnosti
vymknouti se jen proto, ž,e má naději- prDdané zboží zpeněžiti jinde a lépe,

ceny stoupají. Porušovati smlouvy za, takovýchto okolností je
bez odporu nemravné, naproti tomu nehe výtky takové činiti smtuvní
straně, která v mezích zákona hledá proti tomu u SGc.du ochrany. Vytýkati
straně při smlouvě setrvavší nemírný zisk, ač, zákonem o-důvodněný" a
přehlížeti zisk porušením smlouvy nespravedlivě nwbytý, znamena,lo by
schvalovati věrolomnost.
Ne j v Y š š í s () n d nevyhověl dov()lání žádné ze spornÝch stran.
Důvody:

I. D o. v 'O 1 á ll' í ž a lob c Ů, Nes.právné práv:ní posouzení shledávají
žalcbci ve výměře interese· dle cen, ·plativšich v době od 13. dubna 1920
(doručení rozsudku druhé stolice) do počátku června 1920 (konec šestitýdenní ]Jariční lhúty). Dle svého náhledu mají žalobci právo na náhradu
šl",dy rovna'jící se r·ozdíIu mezi kU]Jní ceno", 5 K 50 h a nejvyšší trhovDu
cenou 16 Kč v celé době prodleuí dlužnlkova. Názor ten{o není odůvodněn
zákonem (čl. 357 o.;!stavec třetí obch. zák.), jenž nes,tanoví, že náhrada
šlmdy záleží v rozdílu mezi kupní cenou a ne j vy Š š í cenou trhovou.
ŽaJ.ůvaná strana mohla plniti kdykoliv po celou do'bu svého proMení, mohla
próto plniti i v čas, kdy ceny trhové byly nízké, a žalobclbyli povinni
přijati plnění i v této době. j(,dyby měla přijíti v úvahu celá doba prodlení
dlužníkova, by]() by m()ŽTIO vyměřiti náhradu škody jen dle rozdílu mezi
kupní c"enou a průmernotl: cennu trhavou, jež .by jistě nepřesah-o.va1la peníze
přiso·uzeného soudem odv()lacím. Tento vŠ'ak posoudil věc správně. Žal'obci
domáhali se na žalované straně p,fněnl, jale; byla' k němu odsouzena a hyla
jí k tomu poskytnuta šestitýdenní lhůta pariční, počínající dodán,ím rozsudku druhé stolice, jenž nebyl napaden. V této' době klesly tržní ceny
nal3r-12 Kč, a klesaly ll,," dále, jak patrno je z po,sudků znalců, takže na
k-onci pariční lhůty nebyly jistě vyšší 12 Kč. lalovaíJá strana, měla právo
plniti l v posle·clní den této 1M-ty. Odvolací so·ud vyměřil náhradu správně
c!Ie nižší stupnice trhových cen, t. j. 12 Kč za 1 kg. Odvolání žalnvané
strany z rozsudku prvnf stolice nebyl'(j úmyslným protahováním sporll.
NejSOU proto odůvodněnyprávnfvývo,dy ďovolatelů, jimiž Hto snaží se
přivoditi změnu rozsudku ve svůj prospěch i Z této příčiny.
II .. Dovolání žalov·ané strany. 1: Právní vývody uvedené
v 1. odst. spočívaj1 na nesprávném výkladu § 368 ex. ř . .a čl. 355 oťch. zák.
§ 368 ex. ř. phznává naléhajícímu věřHe1i pniv,,}, domáhati se za podmínek
vytčených v 'OdstalVd druhém žaIoboll" nároku na inlerese 'ueb náhradu
ško·dy pro nesplnění povinnosti nlo'žBné druhé straně,§ ten mluví 'O plnění
interes,e a náhr-aJclě škody všeobecně, takže sluší podstatu a VýŠi těchto
posuzovati dle právního poměru, jenž zavd,al důvod k vzniku nároku toho.
Nesporno je, že kU1pní smlouva mezi stranami byla obchodem ve smyslu
obch. zákona, a že žalovaná stmna, byla v prodlenf Jako· prodatel zboží
{čl. 355. obch. zák.). Mají protG ža.lobci nárok na náhmdu škody wo ne_
splnění dle čl. 355, a to vzhuedem k bezvýskdnosti exekuce i dle § 368· ex.
ř., ne pouze nárok na občanský normální' výdělek. VÝši této náhrady hylo
správně vyměřiti dle čl. 357, odstalVec třetí, ohch. zák., ježtO' o'bch. zákon
jiných ustanovení nemá a předpisu toho, lze použíti i na' tento případ.
2. Cl. 357 -ods,talVeo třeti ,obeh. zák. mluví všeobecně o. cenách trhových.
Nezáleží proto, na tom, vytvořily-Iv se ceny ty teprve za doby válečné
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nebo po v-ál'e čn é, sta či- skute-čnoíSt;-že:r-zb-o-ž-f;--crkkré--lde,.-tttě1-u----t-f-h-e"V6t1----c enu
v době, kdy žalovaná strana byla v prodlení s plněním jeho, Z toho vyplývá nutnost použíti čl. 357 odstavec třetí obch, zák. i· na tento případ
bez ohledu na to, že trhové ceny zboží toho vlivem poválečných poměrů
stouply vysoko nad kupní cenu mezi stranami smtuvenou. Znaki, byvše
slyšeni o trhových cenách zboží toho, uvedli je v posudku svém dle
určitých období. Posudek tento po,stačil úplně, a nebylo potřebí, by znalci
označili ceny ty výslovně jako, normální běžné ceny, ježto dle čl. 357
odstavec třetí obeh. zák. stačilo prostě určení cen trhových. Nezáleží na
tom, že žaolobci, vykonavše volbu dle čl. 355 obch. zák., nezažalovao!i hned
náhrady škody pro nesplnění, nýbrž vymáhali nejprve plnění na žalované
straně. Tato poskytla jim svým prodlením možnosti volby dle čl. 355.
Použili-Ii žalobci svého zákonného prá va, a žádaJi nejprve plnění a později
- když plnění vinou žalované strany stalo se nemožným - náhradu
škody pro nesplnění, není to jednáním il10yalním anebO' příčícím se zásadě
věrnosti a víry; .a nelze mluviti o neo.právněném zisku z rozdHu; mezi kupní
R trhovou cenou. 3. Žalovaná strana nemMe ze svého prodlení dovoditi
pro sebe výhod. Zá:s'adou pr-áva: je, by věrné smluvní straně nahrazena
byla veškerá škoda způsobená jí prodlením druhé smluvní strany. Povinností ža,ované strany bylo plniti aspoň v pariční lhůtě, právem žalobců
bylo domáha1i se plnění toho exekucí a zažalovati náhmdu škody teprve,
když exekuční řizení bylo zahájeno anebo bezvýs.ledně skončeno, jak
stanoví druhý odstavec § 368 ex. ř. Dovo-Iání vykládá neprávem tento §
ve práspě'ch žalované strany. Tato nemůže proto domáhati se snížení náhrady přisouzené druhé straně jen z toho důvodu, že trhová cena, a tím
i rozdil mezi ní a kupní ceuou, klesla' po- uplynutí pariční lhůty. NezáleŽÍ
proto na VÝši trhové ceny v čas exekuce.
Čís. 1521.

Okoluost, že o dlužníkově jmění bylo zahájeno vyrovnávací řízeni,
nevadl ani tomu, by peněžitá pohledávka nebyla proti němu zažalována\
ani tomu, by nebyla proti němu v plném rozsahu přisouzena, předpoklá.
dajíc v tomto směru. že v době, kdy skončilo se řízeni v prvé stolici, ne·
bylo vyrovnání ještě právoplatně soudem potvrzenD. Napotom sondně
schváleného vyrovnání lze použiti len žalobou podle § 35 ex. ř.
(~ozJ1. ze dne 28. února 1922, Rv I 964/21.)

Proti žalobě ua zaplacení 1059 K' 50 h namítl žalovaný při ústním
dne 10. května' 1921 pouze, že o jehO' jmění bylo dne 23, du'bna 1921
zahájeno vyrovnávaCÍ řízen!. ústní líčení skončeno bylo při témže roku.
cine 10. května 1921. Dne 23. května 1921 potvTzenobylo soudem Vyrovnání, dle něhož věřitelé měli obdržeti 50 proc. pohledáv-ck. Rozsudkem ze
dne 24. června 1921 zamítl pro ce sní s o u d' p r v é s t o 1- i -c e žalobní
nárok co do polo více vůbec, co do polO'Vice pro tentokráte, opřev své rozhodnutí o- § 51 vyrovn. řádu a § 406 c. ř. s. O dv ola cí s o u d rozsudek
potvrdil a uvedl mimo jiné v d ů vo de c h: Vyrovnávací řízení podle
ustanoveni § 10 cís. nař. ze dne 10. prosince 1914, čÍs. 337 ř. zák. nepře
rušuje pmces'llího řízení,přihlášené pohledávky se ve vYT'Ov-uávacÍm řízení
líčení

~~--=="'-'''al trv.ají pak jen podle § 53 tuhotŮ' nařízení.. Nevyhovuje obsahu
protOkolu ze dne 10. května 1921, že žalobce navrhl, aby rok byl odročen

až do vyřízení a schválení vyrovnacího návrhu krajským so-udem.
Ne j v y Š š f s o u d žalobě vyhověl.
Důvody:

Zalovaný d(}znal při ústním přelíčení v prvé stolici 10. května 1921,
že byl žalobci dlužen za'žalovanou pohledávku jako trhovou cenu za zboží:
namítal pou7;e, že o jmění jeho ·zahájeno bylo vyro"návací řízení a že
23. dubna 1921 při vyrovnávacím stání zákonná většina jeho věřitelů při
jala jeho vyrovnávací návrh. Zalo.van: v prvé stolici netvrdil, že ptíslusllý
soud potvrdil vyrovnání ve smyslu ~ 49 řádu vyrovnávacího, a nemohl
toho tvrditi, poněvadž ze spisů vysvítá, že k soudnímu potvrzení 'vyrovnání došlo teprve 23. května 1921, tedy teprve po ústním jednání, konaném
i s'končeném v prvé stolici done 10. května 1921. Z vyrovnávacího řádu
(g:§. 7 až 20, 53, 54) nephrne, že by po zahájení vyrorvnávacího řízení,
dokud vyrovnání nebylo soudně potvrzeno, nebyl mohl procesní soudce
rozsudkem přisouditi žalobCi proti žalova-nému. zažalo'vano'u pohledávku.
Vyro.vnávací řád neobswhuje podob'ných ustanovení, jako jsou předpisy
konkursního řádu § 10 účincích zahájení konkursu, prvního odstavce § 6
o účincích j.eho v příčině rozer>ří a § 7 {) přeruš'enÍ splOIti a dalším. vedení

jejich. 5o-ud procesní prvé stolice tedy měl vzhledem na us,tanovení §§
I.053 a 1062 obč. z,\k. rozsudkem odso,uditi žalovaného·, by žalobci zaplatil
zaža,lovanoL trhovou cenu, jakož i podle §§ 1333 a 1334 obč. zák. a čl. 287
obeh.zák. zažal'ované 6 Proc. úroky z 'Pro-dlení, a to bez ohledu nru zahájené vYIovnávad ří:zení aJ bez ohledu' na vyrovnání, v řízenÍ; ,to,mto uza"řené, ale před ukončením ústního přelíčení v tomto sporu, totiž přede
duem 10. května 1921 ani tohoto dne d·o·sud soudně nepotvrzené. Poněvadž
prvý soudce tak neučinil, soud odvnlací měl na základě žalobco·va odvolání tak učiniti a rozsudek prvého .)oudu změniti. Okolnost. že vyrovnání
bYlo 23. kv,ětna 1921 příslušným soudem právoplatně potvrzeno, jest
v tomto sporu ne.důležitá,ponevadž po·tvrzení vyrovnání stalo. se teprve
'DO s'konč'ení procesního řízení, v prvé stolid, soudy. nižší vzhledem na
§§, 176 až 179, 193, 194, 390, 405 a 530 Č. 7 c. ř. S., jako'ž i I§ 35 ex. ř.
neměly tutookolnast vzíti za základ rozsudku. Z toho plyne, že rozsudek
soudu odvolacího spočívá na nes,právném právním posouzenÍ' věci, jež

žalobce v dovoladm spise práv·em vytýká, opíraje své do'volání o. jediný
důvod č. 4 § 503 c. ř. s. Bylo tudíž dovolání jeho vyhověti a. dále rozhodnouti, jak nahoře jest uveGeno. Kdyby žalobce podl'e tohoOto: změňu
iíciho, rozsudku s·oudU' dovŮ'lrucího vedl k dobyjí pohledávky, jemu tímto
r'vzsudkem přlřčeué, exekuci bez oWedu na vyrovnání, jež mezitím bylO'
soudně potvrzeno·, žalovaný mohl by se proti ní brániti žalobou dle § 35
ex. ř., p.okud vyrovnáním soud'ně ,potvrz'eným změněn, pokud se týče omezen byl původní nárok žalobcův. Sondy nižší však nebyly oprávněny,
bráti na vyr·ovnání toto zřetel již ve wých rozsudcích v ten způsob, že
žalobci oduznaly jeho pohledávku trbDvé ceny dílem pro vždy 2J dilem na
ten čas a v důsledku to,hoto oduznání žaldbního nároku ho též Q.dsoudily,
aby naihradil žalovanému nákladyprocesni. Ce"ati s vynes'en·ím rozsudku
pr.oto, pDněvadií pDdle ,§ 406 c. ř. s. dovoleno jest, odsouditi žalovaného
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plnčnÍ jen tenkráte,- 'kd-yi----sp-kttHcsé řlast-ttlit-~-fiobě YYG~sC'i1'Í' r0l-5l1Bku;~
neměl první soudce příčiny, neboť zažalovaná pohledávka trhové ceny
byla dle toho, co strany v prvé stolici přednesly, splatna! Hž dávno přede

k

dnem 10. května 1921, kdy ústn'í přelíčení v prvé stolici bylo skončeno a
kdy rozsudek mohl již hned býti vynesen, a vyrovnávací hzení nemělo,
jak vychází z hořejší úvahy, vlivn na splatno,s't a žalovatelnost pohledávky
oné. Ustanovení třetfho odstavce § 193 c. ř. s. j;est v tomto sporu nedů
ležito, poněvadž po ukončení ústního přelíčení v prvé stolici žádné důkazy
nebyly přad dožádaným soudcem konány. Soud c,dvolací nebyl oprávněn, bráti' ve svém rozsudku zřetel na to, že vyrovnání bylo 23. května
1921 soudně potvrzeno, nehoť to byla nová okolnost, která nastala' teprve
PCl skončení řízení v prvé stQllki a kterou dle druhého odstavce § 482
c. ř.s. také žalovaný jen neprávem uvedl ve svém odvoladm sdělení.
Zdali žalovaný, jak v tomto odvolacím sdělení tvrdil, nebyl oprávněn, za
vyrovnávacího řízení platiti dluhy a tudíž a'ni zažalovanou trhovou cenu,
jest v tomto sporu nerozhodno.; vž.dyťžalobce domáhal se žalobni žádostí
toho, by žalovaný teprve povinným byl uznán, zaplalHl do· 14 dnů po
právní. moci rozsudku a to jen za následkův exekuce, proti níž jest žalovaný chráněn v mezích § 35 e·x. ř., jak již 'U'ahoře bylo u'V'cdeno.

210 obch. zák . , '§. 75 j. n. a § 1 lit. c) vládního nařízelÚ ze d,n: 21.
ds. 173 sb. z. a n. jest i všude tam, kde jest její ods tepny
závod. Sídlo akciové společtlos!i,m~te ,dle uveden,ého. č1ái;ku obch?~ního
zákona býti jen jednotnýn;' ()dstepne, z,avodY zakl~~aJl ?vsem sudlste dle
§ 87 j. n. nikoli však nova Sl dia: pro;:ez, v tcn;:to pnpa~e nelze. t~rdl,h, ze
'alovaná akciová společnost ma sve sldlo tez v Brne. Ze SP1SU dale Je
~řejmO, že hlavní ústav ve Vid~i se ~účastni1 právních jednání, jež žalobkyně položi·ly za základ S,vym z.'ťlobam; D.oPlsy ze dne 5. h.sto~adu l~ 18,
jimiž žalobkynim bylo preyechano ,susem cukrovek, !"ochazen .ze ;;ldla
hlavního ústavu ve Vídni. Zalcbkyne dopisovaly. rnvnez s·hlavmm usta:
vem ve Vid·ni, jak vyplývá z přiložených dopiSú, pročež poměr žalobkyn
k odštěpnému závodu v Brně ne,dá se přesně oddělit od jejich práv~ích
poměrů k ústředně ve Vídn!, a ,dl~žno"oče~á~ati, ,že, zamÝošlen~ st~tm
smloli.val, _pro kterou uvedene vladm nanzenI' preruselll s?oru ,menovyc!~
přikazuje, také na případy, t"hoto,druht; se.bude v;:tahorvati. V,teto r-ozepl'l
je měna sporna, jelikož zalovana akcJOva sp.ole<;nost napada, pla~no~t a
účinnost ujednání ze dne 17.pmsoJllce 1920. Jehkoz JSou zde veskere predpoklady pro přerušen'í řízeni ve smyslu zmíněného vládního nařízení, bylo
dovolacímu rekursu vyhcrvěti a o'bnoviti usnesení první sto~ice.

----T~'c'-m:"

Čís.

Čís. 1522.

Sídlo akCiové společnosti neni všude tam, kde má odštěpný závod.
Přerušení valutových s,porů I( vládninařizeni ze dne 21. dubna 1921,
čis. 173 sb. z. a n.) vztahuje se též na akciovou společnost, jejiž hlavni
sídlo jest ve Vidni, třebas má též odbočku v tuzemsku, zúčastnil.li se
hlavni ústav na jednáni, jež jest předmětem sporu.
<Rozh. ze dne 28. únor,a 1922, R II 450121.)

s o udp r v é s t lOl i c e přerušil dle naří·zeni čís,. sb. z. a n. 17311921
spor tuzemských firem proti odštěpnému brněnskému závodu vídeňské
akciové společnosti. Rek u r s '11' i s o u d zrušil napadené usnesení a uložil
prvému soudu, by v říze'11'ípokračoval. D ů vod y: Aby přerušení ve
smyslu nařízení vlády ze dne 21. dubn'" 1921, čís. 173 sb. z. a n. mohlo,
býti nařízeno, předpokládá se, že, pokud jde .Qo spor meii; osobami fySicými a právnickými, jedna z uich měla řádné bydliště (sídlo) v území
československé, druhá však v území rakouské republiky. Předpokladu
toho v tomto, připadě není, nebo! žalUjící firma má a měla dne 26. únor",
1919 sídlo v momouei, žalovaná firma v Brně. Byla! dne 22. března 1913
jako odštěpný závod se sídlem v Brně' zapsána do obchodního rejstříku
zemského soudu v Brně. K tomu se podotýká, že, i když nepřísluší odbočce
hlavního závodu akcleNé společnosti vlastní právnická osobnost, přes to
akciová společnost nemá sldlo jenom v místě hlavního závodu, nýbrž
i všude tam, kde jest některý její odštěpný závod.
Ne j v y Š š í s o u d obnovH usnesení prvého soudu.
Důvody:

Dovolacimu rekursu neb, upříti oprávněnosti. Nejvyšší soud nesdílí
právního názoru druhé stolice, že sídlo, akciové společnos.(i ve smyslu

1523.

Udělení dodatečné lhůty vztahuje se {čl. 356 oheh. zák.) jen na splněni
dodávaci smlouvy samé, nikoliv na splněni podmínky, na niž závisí ,za.
početí s plněním. Je-li plniti hned, .iest třeba ihned splniti též podmmku
plněni.

(I(ozh. ze dne 28. února 1922, Rv II 257/ 21.)
~ Zalovaná firma' zavázala se d{jdati žalobci 848 m' dřeva a měla s dodá1vkou zapo-číti ihned, jakmile firma 1( ..prohlásí., že dává rozkaz na odvolání exekučního příkazu., vztahujícího se na zálohu, kupni ceny, jež byla
II žalované za dřevo složena. Proc,esní soud prvé stolic·e žalohu: o dodání dříví zamítl, zj'Í'stiv, že zmíněná podmínka kupní smlouvy
splněna nebyla. O d vol a c i s o II d zamítl žal'Obupro tentokráte a uvedl
po. právní stránce v d ů vod ech: Odvolací soud má za to, že žalovaní
tím, že žalobci dodali dne 7. srpna 1919 57 m dřeva, neustoupili mlčky
od splnění podmínky ve smlouvě ze dne 27. června 1919 uvede.né a zrušení
exekuce stanovící; neboť z toho. že firma žalobci uvolnila 2 vagemy bukového paliva, právem mohla souditi a o'čekávati, že žalobce podmínce
ohledně zrušení exekuce vyho'ví. Když však tento její před.poklad se nesplnil a exekuce nebyla zru,šena,. nýbrž firma K. jenom postupně dalši tři
vagony palivového dřeva II žalovaných pro žalobce uvolni'la, právem další
dodání dřeva odmítla a nei'ze z této jediné dodávky dvou vagonů dřeva
souditi na vzdání se žalovaných zrušení exekuce. Okolnost, že snad tímto
postu·pným urvolňová·ním dřeva hy s'e exekuce byla stala bezpředmětnou,
na věci ničeho nemění, poněv,adž žal'Dva'ní měli právo, se zbytkem původní
zálohy volně disponovati, t. j. aby zástavní právo firmou K. na tomto
zbytku exekučně nabyté úplně ·přestalo. Poněvadž pak ža.lovaní, chtějíce
od kupní smlouvy usto'u:pi-íi proto, že ža!(}bce svým závazkům, v této
smlouvě vůči nim převzatÝm, nedostál, dle předpisu čl. 356 obch. zák ..
Civila.1 rozhodnutI. IV.
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byli
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.povinni~

než

tak_._1LČi71ilj

tento svÚj_il.lJ1~G; GHlá~~Hlll při

tom ku 'splnění závazku, t. j. ku vymoženÍ' uvolnění zbytku zálohy od
exekuce přiměřenou lhůtu" iiž povaha obchodu připouštěla, povoliti, tomuto
SIVému' závazku však žalovaní vůči žalobci nedostáli, nelze kupní smlouvu
považovati za zrušeno-u a žalobu, jak učinil soud pf'vé stolice, prostě zamítnouti, nýbrž musela žaloba jen pro tentokráte býti zamítnu,ta.
Ne j v y Š š í s.o u d k odvolání žalované obnoVil rozsudek prvého
SD'Uldu, odvolání žalobcovu pak nevyhověl.
Důvody:

Dovolání obou stran uplatňuj.> d.ovolací dŮVO'd nesprávného právního
posouzení věci, strana žal'u:jící opírá je též () čís, 2 § 503 c. ř. s. Dle smlouvy
ze dne 27. června 1919 zavázala se žalovaná strana, dodati žalobci 848 .111'
bukového palivového dříví, a mělo se s dodávkou započíti ihned po prohlášení fir"lY 'K:., že dává rozkaz na .odvolání ,příkazníhO' usnesení okresního soudw v B. ze dne 14. března 1919. Dále jest zjištěno, že dle souhlas'né vůle stran měla záloha z kupní 'smlouvy ze cine 19. června 1918
II ž,alované strany uložená a citovaným přikazním usnesením vázaná po
svém uvolnění býH zálohou na dodávku dříví ze smlouvy ze dne 27. června
1919, a měla zbytk<Jvá kupní cena za toto dříví býti uhražena zasíláním
zálohy k vývozu, čímž úplná kupní cena za ně měla býti zapravena.
Z těchto skutkových okolností dovodil odvolací soud a žalobce i žal'ovaní
ve svých dovolánícb názor ten přijímají, že byla dodávací smllouva ze
dne 27. června 1919 ujednána pod podmínkou, že bude exekuce zastavena
firmo-u K. a že bude příkazní usnesení zrušeno. Jest protn Zr"ejmo, že žaIQlvaná strana nebyla povina, dokud zmíněná podmínka nebyla splněna,
s dodávkou dříví započíti, a že žaloboe nebyl do té doby oprávněn domá!bati se splněnídodávaci smLou,vy. Žalobce ve svém dovolání s hlediska
čís. 2 § 503 'co ř. S. - vlastně však jde tu o čís. 4 § 503 C. ř. S. - neprávem z té okolnosti, že žalovaná strana dne 7. sr'plÍa 1919 dodala mu
57 m 3 dříví, dovozuje, že žalovaná strana od splnění zmíněné smluvní
podmínky ustoupila. Dotyčné vývody žalobcova dovolání lze pokládati,
za vyvrácené odův.ouněním rozsudku .odvolacíhO' soudu. na něž se žalobce
poukazuje, tak že netfeba se jimi zde více zabÝvati. Jest dále zjištěnO', že
žalobce se nepostaral" to, aby firmaK'. exekuci zruši,la, a že žalovaná
s,trana dodávací smlouvu ze dne 27. čer'vna 1919 následkem toho dopisem
ze dne 13. ledna 1920 stornovala. Odvolací soud z toho, že žalovaná strana,
zrušivši smlou'vu, neposkytl'a žalo'bci ,při tom ku splnění smluvní podmínky dodatečné lhůty, dovodtl, že nelze pokládati dodávací smlouvu
za zrušenou, a z té příčiny zamítl žalobu Ilro tentokráte. Dovolání žalo,vané strany proti tomuto názoru odvO'lacího soudu jest odůvodněno. Jak
z obsahu dodávací smloulvy plyne, žalovaná strana byla oprávněna, aby
m~hla s dodáVkou dříví na s;plnění shora uvedené podmínky závislou započíti, žádati na žalobci, když na dodáni naléhal, .aby podmínku tn splnil,
tím že firmu' K. přinutí, by exekuci zrušila. 'Kromě toho dlužno uvésti, že
žalovaná ;;Irana vzhledem k tomu, že ve smlouvě cassplnění neby], určen,
byla dle 'cl. 326 oben. zák. o-právněna započHi s dodávkou ihned, a měla
tedy patrný zájem na tom, aby podmínka, na níž záviselo započetí s plně
ním, ,byla co. nejdřív,e splněna. To plyne taM z té úvahy, že při dodá-

,----·--'--C"'-L- ""Ol",,,, ách , dle nichž pmenl muze ihned býti žádáno a konáno)
dm'nka na jejímž splnění závis] počátečná lhůta dodávkY, mus'Í samo-

p? 'm~ b;ti také, ihned ,,plněna. Zalobce sám v dovolání jako počáteční
zllr~tJ dodávky označuje den 8. července 1919, i mě: proto do tohoto dne
HI u
- ~vrzení SV?U POV:l;ll?St
' I
"'1 - I',I~ t ak , ne~b~ I.a
dle
svého vlastního
sp -m't'1. N eU~l~l

žalovaná stra-na pOVll1na dodatI ~mu ?rlVl dl~ smlouvy, JelikGz nesp~ne~lm
podmínkY v čas povinon~t d,odava,cI odpa,d~ sarr:~ sebou. ,~e~ala-h ~sak
žalovaná strana na splnení podmmky Jeste dalSICh ,6 meS1c~ marne, a
prohlásila-li teprve dopisem ze dn: 13. ledu:: 1,920 z~~O'bcI, ze s":1 I?",v,u
zrušuae, aniž při tom -poskytla mu lhuty dodatecn~',nemuze, z, toho bY,ti vyvozováno že zrušení smlouvy nenastalo; neboť ]IZ nesplnem smluvm podmínky v tas mělo za ná,Iedek zruše,ní smlouvy, pročež udělení lhůty dodatečné ve smyslu čl. 356 obch. zák., jež se vztahuje ,~enna ,sp~nění d;,d,ávací smlouvy samé, nikoli! na s-plnění podmínky, na mz zapocc'h s phlBlllm
závisí nemá zde vůbec místa. Proto jest dovolánl strany žalo,vané odů
vodně~o, a byl z té příčiny wzsu-dek odvolacíhos,ou:du, z~mítající žalo~u
jen pro tentokráte, změněn, a obnove,n rozsudek procesmho soudu. TIm
je rozhodnuto také o zal'obcově dovolání.
Čis,

1524.

Bylo-Ii s prodatelovým zástupcem umluveno dodání zboži ihned s pod_
minkou schváleni smlouvy prodatelem, nelze spatřovati schválení prodatele
v tom, že ku nabídce mlčel, pokud se týče prohlásil, že zboží dodá. až ho
bude míti.
(Rozh. ze dne 28. února 1922, Rv II 419121.)
ZalO'bce objednal od žalované firmy pros,třednictvím jejiho cestu,jicího
zboží k dodání ihned avšak s výhradoU' schválení této objednávky žalo"" .. vanon firmou. K příkazu žalované firmy sdělil pak cestu,jící žalobci, že
žabovaná nemirže zboží ihned dodati. Zal obě- na dodání bylo, ,o b ě m a
niž š í m i s o ll' d y vyhověno, odvolacím 'S()Ju;dem z těchto d ů vod fr:
Zalovaná, nechtěiíc oo,iedná vku, jejím .agentem se žalobcem d'ne 29. ledna
1920 .ohledně sporné dodávky pll'píru uza vřeuou, schváliti, byla povinna,
v přiměřené lhůtě žalobci to oznámiti a když tak neučinila, mohl žalobce
právem· objednávku 'považovati za schválenou. Okolnost, že obiednávka
zněla na promptní dddání zboží, nemůže na této věci ničeho mě'niti, rozhodně však nemůže založiti povinnost žalobce, by on dotazem na žalovanou zjišlO'val, zda žalovaná jeho objednávku skutečně schválila Wi nic.
Když pak žalobce, sp.oléhaje na to, že žalovaná mu zboží dodá, až sli' je
sama opatří, žalované čekal a na okamžité dodání objednaného papíru
nenaléhal, nelze v tomto čekání na straně žalobcově shledávat1 jednání
proti obchodní poctivosti a víře nebo proti povinné opatrnosti, každému
obchodníkovi při provádění obchodu příslušející.
Ne j v y Š š í s o ud žalobu zamítl.
Důvúdy:

je

Dovolací dúvod nesprávného právního posouzení dle§ 503 čís. 4 C. ř. S.
Je nesporno, že žalobce objednal dle komisní noty ze dne

oprávněn.
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29. ledna 1920 od
I
dne 29. ledna 1920 150 kg papíru. k dodání i hne d, avšak s v Ý hra d o u

se h v á len í té t o ob j ed n á v k y firmou. Dále jsou prokázány bez
odporu stran tyto skutkové okolnosti: Zalovaná přikázala svému cestu~
jícímu S-ovi, by žalobci sdělil, že žalovaná objedná<vky nesch<valuie a dodávky zboží nepřebírá, že S. po dvakráte mll1viJ, ohledně sporné o·bjednávky s manželkou žalobcovou, v žalobcově obchodě činnou, a jí poka·ždé
říkal, že žalovaná žalobci papír dodá, až ho bude míti, nebo-li jak nvádí
žalobce v dDvolacím sdělení, že jí S. prohlásil, že žalovaná ·n.emůže ihned
zboží dodati, jelikož ho nemá na skladě, a že toto jeho prohlášení žalobci
jeho manželka <vždy sdělila. Z těchto zjištěných okolností nijak nelze souditi na to, že žalovaná, neprojevÍvši se záporně sania .přímo vůči' žalobci.
schválila tím mlčky spornou objednávku zboží. Ze by mlčení VŠe o b e c n ě
bylo souhlasem a schválením, nelze.z obchodního zákona dovoditi" naopak
případy, v nichž obchodní zákon ukládá straně, by poď následky schválení o projevu vůle druhé strany se vyjádřila, js'ou v zákoně přesně uve~'
deny (čl. 319, odstavec dmhý, 323 odstavec prvý, 339 odsta<vec čtvrtý,
347 odstavec druhý a čtvrtÝ, 364 odstavec druhý obch. z"k.). Z toho právě
a contrario vyplývá, že <v iiných phpadech nelze z p o u h é h o mlčení
usuzovati na schvále'ní. PDdobně i v práv1.l občanském §§ 863, 869 obč.
zák. Proto lze tu otázku řešiti jen od případu k případu. V tomto případě
by! mezi žalobcem a obchodním cestujícím žalované umluven obchod na
dodání zboží í hne d s po d m í~ k 'Ou schválení obj,ednávky žalo'vanou.
Objednávka s povinno,tí prodatele. dodati i hn e d, nutí již sama o sobe
prodatele, by o schvál'ení jejím se .prohlásil i hne d. che e-I i s k u' teč ně
jh n e d do dat i. Neulčiní li tak, nelze z toho souditi na jeho souhlas s objednávkou, naopak na to, že í hne d dodati ne che e, což znamená, že
objednávky neschvaluje, ji zamítá. Nehledě však k tomu, prohlásil zástupce
žalované, a to dle náhledu sama ža~ohce v čas, že žalovaná nemůže objednaný papír i hne d dodati, jelikož ho nemá na slkladě, že ho dodá až ho
bude míti, což je rovněž odmítnutím onjednávky na dodání i hne d tedy
II e S ch v á len í m podmínečně umluveného kupu (čl. 322 ohch. zák.).
Při nejmenším toto prohlášení zástupce žalova-nés jejím vlastním mlčením
nelze jinak vyložiti, než že žalovaná podmínečné úmluvy neschválila, když
přece v 1a s t ní schválení si výsLovně vyhradila {»Die Bestel1ung unterIiegt der Oenehmigung des tl a 'ul s e s«) a cestUjící její o jejím schválení
]Jodmínečné úmlll'1Y ani ničeho, nevyřizoval. Za tohoto stavu bylo povinností žalobce, obrátiti Se o objasnění věci na žalovanou, by bylo, zjištěno,
zda je zde souhlasná vůle srran či nikoli, chtěl-Ii trvati na p ů vod n í
úmluvě i Po měsících. Vždyť žalovaná důvodně mohla se domnívati, že
s půvoďní podmínečné úmluvv, znějící na dodáni i hne d, dávno sešlo',
když ihned dodánO' nebylo. Přirozeně ani žalobce nebyl více na podmínečnou smlouvu vázán, prostě proto, že podmínka její se nesplnikt (sohválení 1h 'll e d jako přirozený důsleďek povinnosti dodání i hne d). Prc>hlášení zástupce žaľo-vané, že ža~ovaná papír dodá, až ho bude míti není než
novou nabídkou (čl. 322 obch. zák,), která! přijata j&ouc žalobcen;, byl~ by
novon objednávkou a vyžadovala by opětného schválení žalované. NěcO'
podobného však žalobce ani netvrdí,

a

Cis. 1525.
Občanskou právní věc nelze z důvodů vhodnosti odňati příslušnému
soudu slovenskému a přenésti na soud mimoslovenský (§ 31 j, n_)_

<Rozh. ze dne 28. únOra 1922, Nd II 280/21.)
Ne j v Y š š í s o u rl vyhověl návrhu dědiců, by ku prOjednání pozů
stalosti delegován byl zemský soud v Brně potud, pokud šlo o Jmelll
v Cech ách a na Moravě, nevyhověl mu však ohledně pozůstalostního
panství L. na Slovensku.
Důvodv:

Jak krajský soud v Uh. tlr.adišti, tak" okresní soud pro Staré Město
a Josefov v Praze ,které by jinak byly přísll1šny ku prOjednání 'pozůsta
losti po Anto,nínu D-ovi, pokud jde O jmění v Cechách a na Moravě,
souhlasí s návrhem delegačním, a není 'příčiny, aby mu <vedle §, 31 j. n.
nebvlo vyhověno. Pokud jdeo pohledávky za Státním pozemkovým úřa
dem v Praze v přibližné výši 13 mHíonŮJ Kč, které dle tvrzení navrhovatelú vzešly odstoupením zabraných velkostatků zůstavitelový'ch, v česko
slovenské republice ležících, bude na zemském civilním soudě v Brně na
nějž následkem povolené delegace projednání pozůstalosti Se přenáší, 'aby
vzhledem k výnosn minis<!erstva spravedľnosti ze dne 29. března 1919,
čís. 6336/19 odst. 5 (viz věstník ministerstva spravedlnosti' ze dne 11.
března 1919 str. 22) napřed zjistil, zda-Ii je zde ,případ S 23 nesp. říz. po'knd
se týče § 108 j. n., v němž pro1ednání pozůstalosti ohledně zmíněné pohledávky dlužno přenechati příslušnému sou:du republiky rakouské. Naproti
tomu nelze vyhovětinávrbu na povelení delegace ohledně velkostatku L.
na Slovensku. jelikož předpisy jurisdikčnínormy a 'nesporného řízení. tý. kajíCí sé příslušnosti 'soudú kupl"ojednání, pozůstalosti a řízení pozústalostního. nevztahují se k nemovitosltem na Slovensku a následkem toho
ustanovení § 31 j,. n. zde neJ,ze, -užíti.
Cis. 1,526.
Tím, že kUJlitel podal žalobu o jedno z práv § 355 obch, zák" vykonal
volbu, od níž neni zásadně oprávněn ustoupiti, Výjimku lze připuStiti pouze,
žalováno-Ii o splněni smlouvy, to však prodlením prodatele stalo se napotom nemožným nebo pro kupitelc hospodářSky bezcenným, DO'ďávky
uhli nestaly se nemožnými Um, že bYla disposice uhllm obmezena {zákon
ze <lne 9. dUbna 1920, čis_ 2~ sb. z. a 11-),
(1(o'zh. ze dne 7. března 1922, R I 1501/21'.)
Smlouvou ze dne 25. srpna 1919 koupila žalovaná od žalobkyně baggr
za 217.000 Kč, žalovaná pak se zavázala převésti na žalobkY'ni po dobu
2 let, počínajíc 1. zářím 1919, ',hli a sice nejméně 10 tun za každý den
těžby k přímému vyúčtování s odběrateli na základě všeobecných podmínek v ebchodu uhlím platných a za cenu vládou uznanou a převésti na
ni k vyťlctová'flÍ v tom příp'adě, že by se těžba zvýšila, i zV:\Tšen-é množ-
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ství. vyjíma'je 50 t!l'll za každ~- den těř,hv Žalob-oJI ze d11e 27 li __ tn_padu.
1920 se domáhala žalobkyně na žalované dodání uhlí ve váze 19.355'3
tun, které ještě scházelo; změnila však tuto žádost při sporném jednání
dne JI. května 1921 na základě přípravnéh" sprsu ze dne 4. května 1921

-'---~"lJ'icj&--ža!o\ra-rl[)U: popřena a shodují se též s obsahem kores,pondence. Dle
toho jest zřejmo, že tu jde o smlouvu o dodání pOÓlk čl. 338 obeh. zák
Otálela-li žalovaná, uhlí předati, měla žalobkyně výběr mezi trojím prá-

v ten smysl, že žádá na místě plnění náhradu škody pro neplnění ve výši
40.802 K 55 h. Pro c e sní s o udp r v é s t ol i c e žalobu, zamítl v podstatě proto, že podáním žaloby vykonala žalobkyně volbu dle čl. 355
obeh. zák., již nebyla více oprávněna změniti. O d vol a e í s o u d zrušil
napaden}- rozsudek a vrátil věc prvému .sGudu, by ji, vy.čkaje' právo~oci,
znovu projednal a rozhodl. D ú vod y: K púvodnímu i lm změněnému
žalobnímu žádání jest žalobkyně dle § 881 obč. zák. bez p'ochyby oprávněna, po,něvadž plnění mělo býti hlavně v prospěch její, COž žalobkyně
v četných ke s;pisúmpřiloženýeh d'Opisech uznává. Žalobkyně však ani
změnou žalobní prosby nepřekročila práva volby, žalobci příslušejícího 'Ve
smys~u' čl. 355 obch. zák. Smlouvou ze dne 25. srpna 1919 se žalova·ná
pouze zavázala, přenésti na žalobkyni smluvené množství uhlí k přímému
vyúčtování s odběrateli<, niko-liv však uhlí jf dodati. Že to není totéž. plyne
již z toho, že by žalovaná dle prosby žalob ní byla povinna žalobkyni uhlí
předati, kdežto dle smlouvy měla uhlí odběratelům dodati přímo a žalobkyni přenechati tcliko vyúčto'VáuÍ. Jest tudíž otázka, zda možno čl. 354
obč. zák. na tento právní poměr vůbec upotřebiti. Žalobní prosba jest

iest tetl, ž·e jedna zásadně vylučuje druhé, takže kupitel, rozhodnuv se pro
jedno z trojfho práva, nemůže více ulllatúovati žádného z obou zbývajících dvou práv. Otázku, zda kupitelo'Vou volbu lze považovati za konečnou dli nic, dlu,žno ovšem posuzovati dle okolností případu. Přisvědčiti
jest k ní zajisté tehdá, byl-li kupitelemo jedno z trOjího práva zahájen
spor. Jím dovolává se kupitel pon~oci státem zřízeného soudu, by právo,
11fO něž se podáním žaloby rozhodl. byl'O rozsudkem nezvratite!ně formalisováno a bude-li třeba, bylo proti pmdatelovuodpom státní donu.covací
mocí uskutečněno. Věda, čí pomoci a za jakým účelem se ji d\)'Volává, dá'Vá

i jinak nedo~.tatečná, poněvadž ani z prosby žalohni a-ni z ostatnfch údajů

žalobních ne.plyne, jaké uhlí žal'Ovaná dodati má a za jakou cenu, a nel'ze
j.i proto považovati za vykcnání volby. Dopisem ze dne 18. prosince 1919
sdělila žalovaná žalobkyni, že prodala svúj dlll I. Sigmundu V -ovi, a dopisem ze dne 23. listopadu 1920 že prodala dM II. fě. O., a popřela v žalobní od.poviSdi povinnost dále dodávati, poněvadž povinnost tato prodejem
dolů zanikla a z toho důvodu, že jí není mo,žno plniti. Následkem této
nemožnosti plnění žalovanou samou vyvolané, změnila ž.alobkyniS dle čl.
355 obch. zák. žal'Obní žádost v ten smYsl, že domáhá se na místě dodáuí
náhrady škody pro nedodání. Změna žalobní prosby jest proto (}důvod
něna změnou stavu věcí na straně žalované. K:dežto v d(}pisech. k ža,lobě
přiložených, slibovala s.plnění, zmčnila v žalohní odpovědi s'Vé stanovisko
a zdráhá se vúbec plniti, tak že žalohkYněnebyla již povinna dáti žalované
dodatečnon IMtu. Na tom neměnl ničeho ani ta okolnost, že žalovan'á před
skončením jednání opět pr,ohl<",ila, že j.est ochotna d'Odati. Prvý s"ud sice
zjistil, že obchOdní zisk činil' 13 K (33 K), neobíral se však vůbec otázkon"
zda je žalovaná s dodáním v prodlení a do jakého množství. Ježto nebyly
vyšetřeny okolnosti, dle náhl'edu S'Oudu odvolacího důležité, bylo uznáno
ve smyslu § 496 čís. 3 c. ř.s.
Ne j v y Š š í s.a ll: d zrušÚ napadené usneseni a u[Qži1 ~_odvolacímu
soudu, by o odvolání znovu mzhodl.
DllVody:
Právní poměr, vzniklS' mezi stranami smlouvou ze d-ne 25. srpna 19]9,

prohlašuie žalobkyně sama za poměr kupitele ku pro dateli. Uhlí bylo od
žalované žalohkyni fakturováno, žalobkyně platila zaň kupní cenu žalované. prodávala je pak zákazníkům s překupnickým ziskem, úředně stanoveným, a vybírala od nich kupní ceuu pro sebe. Tato tvrzení žalobkyně

vem, naznačeným v čl. 355 obch. zák. Poměr mezi tímto trojím právem

kupitel způsobem, veškerou pochybnost vylučujícím, na srozuměnou:, že

v otázce

výběru

pr,omluvil slo,vo poslední, že chce jen to a žádné jiné

právo', než o které právě žaluie. Tím zříká se zároveň práv, :prn ně'ž, se

nerozhodl. Žalobou, o plnění zřekla se tu,díž žalobkyně práva, požadovati
na Žalované náhrady škody pro nesplnění. Z této zásady o neodvolatelnos:tI výběru dlužno o'všem připustiti ílchylku pro případ, ukáže-li se, že
splnění dle smlouvy s.e stalo prodavatelovým prodlením nemožným, neh
PrO kupitele h'ospodářsky bezcenným. V tomto, případě však tu, 'neni ani
to-ho aui onoho dllvodu, pro který by bylo lze připustiti. by se žalobkyně
uchýlila od vo,lby již vykonané. Žalovaná namítala v žalobní oďpo,vědi,_ že
nemohla svúj závazek splniti, poněvadž důl, z něhož těžila, by] majite'li
jeho v prosinci 1919 prodán, že sice ete'vřela dm nový, že však z něho
v měsících lednu, únoru a březnu netěžila vuhec a že z těžby za měsíce
duben a květen předala žalobkyni k súčtování se zákazníky toIPk, ,kolik
jí -bylo mOžno. Další dodávky byly prý 7Juemožněny zákonem ze dne
9. dubna 1920, čÍs. 260 sb. z.· a n. Dodání zažalovaného' množství uhlí jest
tedy právně nemotným a prolo nelze po uí splnění žalobního ž,ídání žádati.
Z tohoto přednesu žalované plyne, že ani žalovc>ná sama netvrdila. že
dodatečné splnění je fysieky nemožným. Námitka, že jest nemožným
právně, jest však lichá. ježto zmíněným zákonem byla slce volnost disposice těžařstva s vytěženým uhlím 'Obmezena, ale nikoliv do té míry, že
by zákon činil splnění sml·ouvy nem(}žným. I žalobkyně zastávala názor,
že

plnění

není nem-ožným, vYvracejíc ve svém

'Pří:pravném

spisu

dotyčná

tvrzení žalované. Změnu ža,l'obní pr'Osby odllvodúovala žal,obkyné v prvé
stolki pouze tím, že jest beze všeho oWávněna, žalob-u změniti' a 'Výběr
práva jí příslu!šejícího i ve sporu vykonati, když ža:lovaná splnění odpírá
a za nemožné ,prohlašuje . Teprve v odvolacím řízení uplatňovala žalobkyně, že dodatečné splnění stalo se změno,u k(}njunktury pro nl hoslpodářsky bezeenn'Ým. Toto tvrzení. musí však podle § 482 c. ř. s. zůstati
ne.povšimnutÝI11, kdežto di'rvoď v pr1vé stolici uplatňovaný, že žal'ovaná
,odpírá smlouvu plniti, ku změně žalobního žádání nestačí. Nelze sdíleti ani
názor odvolacíh(} so.udu, že púvodní žalob ní prosbou nehyla vykonáua
. volba podle čl. 355 obeh. zák., poněvadž ani z prosby žal(}bní nni z ostatních údaj-u žalobníeh prý neplyne, jaké uhlí žalovaná dodati má a za jakou
cenu,. Nesejde na tom, h·ovl-li žalobní prosba předpisu',I§ 226 e. ř. s.; ne-li,
bylo ua žalobkyni, by ji upravila, po případě podle náv'Odu sóudem jí daného,. Co do otázky, smí-li žalobkyně odvolati výběr prá'Va na splnění
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smlouvy,

přicházÍ---v-áv.al1H pOll~-a---.,:-ia-lu-bIIí

Pl osbě došlo

ko-m;!c"ri'ě-"

rozhodnutí žalobkyně, žádati jen splnění smlouvy a nic jiného, jasného a
určitého výrazu. V té příčině však uezavdává žalobní prosba žádných
důvodů k pochybnostem. Z uvedeného plyne, že věc jest zralá k rozhodnutí beze všech dalších důkazů.
Čís. 1527.

Není.li z návrhu na exekuci na výměnek zrelma jeho nepřípustnost
!(§ 330 ex. ř.), povolí soud exekuci,ponechávaje dlužníku, by vymohl si
PO případě zrušení !(obmezeni) exekuce.
Jak jest za nynějších mimořádných poměru vypočítati exístenčll:i mí.
nimum výměnkářovo.
(Rozh. ze dne 7. března 1922, R I 173/22.)

s o II rl p r v é s t o I i c e zamítl exekuční návrh na zřízeni zástavního
práva na výměnek dlužníků. D ů vod y: Podle ustanovení § 330 ex. ř.
jest nepřípustna exekuce na výměnek, jehož roční důchod na dávkách peněžitých a naturálních, čítajíc'v to i byt, nepřesahuae 600 Kč. Soudní znalci
oceni'li výměnek dlužníků na 410 Kč 75 h se zřetelem k ceně výrněnkových
dávek v době vydání exekučního řádu, která jedině joest směrodatnou.
Rek 'u' r sní s o u d povolil exekuci s obmezením dll> § 330 ex. ř. a nařídil prvému soudu, by rozhodlo návrhu vymáhajícího věřitele na zpe·
něžení výměnku vnucenou správou. D ů vod y: Stanovisko soudu prvé
stolice, že částku 600 .1(, stanůvenou v §, 330 ·ex. ř., d'lužno .počítati podle
ce)ly dávek výměnkových v d(}bě vydání exekučního řádu, tedy v roce
1896, nemá v zákoně opory, neboť ustanovení zmí·něnéhn § nebylo vzhledem k c'enám tehdy panujícim a k cenám nynějším nijak pozměněno a
mimo· to zákon ze due 25. únma 1919, Číls. 84 sb. z. a n. poslavi! novou'
korunu československou úpl-ně na roveň až do oné do·by p.lativši kO:'uně
rakouské. Poněvadž pak jest z výpočtujeďnot!ivých dávek výměnkových,
uvedeného v odhadním protokolu, patrno, že nynější úhmná cena výměnkových dávek daleko převyšuje zákonné minimum 600 .1(, bylů sltížnosti
vyhověno a navrhovaná exekuce povolena. Z důvoďu účelnc>sti ponechámo
za danéh o· stavn včei soudu .prvé stolice, .aby rozhodl 'O :návrhu vymáhající
strany na zpeněžení zabaveného výměnku vnu'cenOll správou dre § 334
ex.

ř.
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Čís.

1528.

- Zajištěni pud,y drobným .pachtýřům '(zákon ze dne 27. května 1919,
čis, 318 sb. z. a n.).

Požadovaci nárok. vztabujese í na pozemky, připsané českobratrské
církví evangelické.
(Rozh. ze dne 7. března 1922, R I 197/22.)
. Požadovaeí nárok pachtýře, bl' mu byly přiznány do vlastnictví pozemky,. připsané českobr.atrské církvi evangelické, hyl' uznán s o ll, d y
\' Š ech tři s t o I i c, Nejvyšším s(}udem z těchto
dňvodů:

dovolaCímu rekursu.

Dll\'ody:
Prvý soud pochybU v tom, že zavedlo návrhu na povolení exekuce
šetřeni, ač podle§§ 3 a 55 odstavec druhý ex. ř. má býti o návrhu na po·

volení exekuce. pokud zákon nic jinéh(} neustanovuje,. rozrodnulo bez
předchozího· jednání a slyšení stran. Jestliže tedy soud rekursní bez ohledu.
na důkaz znalecký prvým soudem provedený exekuci podle návrhu povolil, není rekurs proti tůmuto ,povolení směřující odůvodněný, poněvadž
Z návrhu samého· nepřípustnost exekuce na výměnkářské dávky dlnžníků
zřejma není. Bude věcí dlužníků, aby, mají-Ii za to, že tato exekuce jest

Dle odstavce třetího zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 s·b. z. a n.
vsunutého novelou ze dne 15. dubna 1920, čís. 31 i sb. z. a ll., rozumějí se
statky církevními ve smyslu tohoto zákona nemovitosti kt e r é k o I i
cír k v e vúbec, af jsou hlostelní, zádušní, farní, obra ční anebo. jinak nazývané <»a pod.«). Sp,ofné pozemky připsány JSOll bezesporně »farnímu
s,bofu Českobratrské církve 'evangelické« v P. dříve bezesporně »evangelické církvi helvetskéhů vyzná'ní" a jsou tedy statkem církevním dle
hořejšího. předpisu. Neboť a tím jsou všecky obšírné vývody stížnosti
vyvráceny - vyhláŠKOU mill'. školství a nár. osvěty ze dne 25. listopadu
1919, čís. 625 sh. z. a ll. vyhlášený církevní zákon jmenované církve
usnesený dne 17. a 18. prosince 1918 stanoví: v § 3, že k této církvi náleží
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všecky české s 13 o í,"~-.o"--dfi-vc-·-attg-sbttTh--kf}ro-a-h-eIYerrkéhu vyznám: ,,--§.- 4,
že všechno jmění, které patřilo církevním s bor ů m jmenovaných vyznání,
přechází v maje'tek a správu těchto sborů čes k o s love II s,k é ci r k v e
e van gel i c k é, po případě v majetek a správu cel'é této církve. Na tom
s,e zřízením této církve vyhláškou min. školství a nár. osvěty ze dne 8.
února 1922, ČÍs. 64 publikovaným ničeho nezměnilo, neb zřízení to má
v § 2 totéž ustanovenÍ. Třeba byly spomé pozemky připsány farnímu
sboru, tak přece farní sbor jest sborem této nové církve a jmění jeho tedy
jměním církevním, zrovna tak jako i dříve byly jím pozemky ty, dokud
připsány byly »evangelické církvi helvetského vyz'náni«. takže lhostejno,
který zápisexisloval v době, kdy požadovací zákon vstoupil v účínnost.
Na dobrodiní čl. IV. novely ze dne 1. dubna 1921, čís,. 166 sb. z. a, n. sbor
nároku nemá, protože jde o řádnou a včasnow přihlášku: dle původního
zákona požadovacího ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n.
Čís. 1529.

Divadelní dramaturg nepotřebuje ku výkonu svého povolání veškerých
literatury I(§ 251 čís. 5 ex. ř.).

děl světové

(Rozh. ze dne 7. března 1922, R I 210;22.)

V exekučni věci proti dramaturgu většího divadla vyloučil k nálvrhu
dlužníka ex e k u ční s o ud z exekuce dramatickou! literatu.fU, zabavenou
podpal. 6 zájemního prote>kolu, zamítl však návrh na vyloučeni ostatních
děl sv,ětové literatury, zabavených pod pol 5 protokolu. Rek u r sní
s o u d vyloučil z exekuce i tato díla, j 'e ž t o dospěl k úsudku. že dlnžník
jako dramaturg divadla veškerých knih, pod pol. 5 zájem. prótokolu uvedených, jež jsou určeny k j'eho potřebě jako dramaturga a režiséra, nUÍtl,ě potřebuje k výkonu toho.lo, 's,vého povolání, nebof režisér jakožto reprodukčr.í
tvúrčÍ umětec musí se ku s'vé či'nnosti vzdělávati a inspirovati kde může,
nejen na, LLmění vý:fvarném, ve vědě, nýbrž i ve všech m,o.žných -literárních
výplodech. Dramaturg a režisér potřebuje ku svému métier celé literatury
světové, neboť, třeba by všech děl nepotřeboval zároveň, může se vyskytnouti případ, že bude některého ku svému studiul a inspiraci potřebo
vati. Které knihy z beletrie a z krásné literatury, z filosofie, z vědy, z děl
naučných a vzdělávacích drama,lurg a režisér ku své práci potřebuje,
urGovati všeobecn& nelze. To vše jest odvislo od okamžité potřeby jeho
a divadelnÍ. Z toho plyne úsudek, že nelze všeobecně říci, že by zabavenÝch knih dlužnik nepotřeboval a dlužno tedy připustiti, ,že právě těchto
knih ku výkonu svého povolání nutně potřebuje, jak také znalec se vyslovil \le svém posudku.
Ne i v y š š í s o u d obnovil usnesení prvého, soudu.
Důvody:

Rekursní soud vyloučilkuihy diužníku zabavené z exekuce z toho dů
vodu, že podle posudkll znaleckého dlužník jako dramaturg a re'žisér potřebuje ke svému povolání celé literatury světové. Tento posudek již svou
všeobecností a neurčitostí neposkytuje spolehlivého podkladu pno posou-

z~ní-k~~-kretního případu, neodůvodňuje blíže, proč dlužník potřebuje knih
pod pol. '5 zabavených a nemůže býti proto základem so":dcovského roz.hodnutÍ. Z tohoto posudku a ostatně i bez něho možno pouze dovozovati,
že dramaturg m,á býti ,obeznáme-TI s literaturou svčtovou, z čehož v;šak
ieště neplyne, že musí míti ke svému povolání ve smyslu § 251 CIS. 5
~x. ř. veškerá díla světe,vé literatury a zejména též clila, jež mm byla zabavena, ve svém vlastnictví a že by jinak výkon jeho povolání byl znemožněn aneb aSlpoň stižen. Soud rekursní nepřihlédl k té nesporné skutečnosti, že dlužník má k diSPosici bibliotekui divadelní. a dlužník Jiři svpm
výslechu neuvedl také nic konkretního, co by nasvědčoval" tomu, že
knih zaba'Vených k svému povolání potf'ebuje, nao'pak udal, že některé
z knih jsou vypůjčeny a II něho uloženy. Následkem toho, nelze míti za
prokázáno, že po vyloučení z e'xekuce knih v pol.. 6 sep~aných, také kn.ihy
v .poL 5 náležejí k přeďmětilm poďle § 251 čís. 5 ex. r. n,ezabavltelnym,
pročež bylo k rekursu vymáhajícího věřit'ele usnesení prvého soudu
obnoveno.
Čís.

1530.

Kratší lhůty § 575 c. ř. s. nep.Jatí. jde-li o vyklizeni bytw, jenž byl užíván
bez jakéhokoliv právního důvodu.
(Rozh. ze dne 7. března 1922, R I 217/22.)
Žalobce domáhal se' vyklizení bytu, jehož dle tvrzení žaloby užíval
žalovanÝ bez úplaty ipo skončení služehního poměru. Dle rozsudku pr,ocesníllo soudu prvé stoUce vznesl žalo'vaný 12. den PO jeho doručení. odvolání, jež o d vol a c í s o u d odmítl jako opozděné, ježto bylo pr>dáno po
uplynutí osmídemlí lhůty § 575, odstavec prvý c. ř. s.
Ne j v y'Š š í s o II d zruš'1 napadené odmítací usnese·ní a vrátil věc
druhé sto,lici k jednání a rozhodnc:!í o odvolání ve včci samé.
Důvody:

Rekursu nelze upříti oprávněnosti. Nejvyšší soud nesdílí právního názoru druhé stolice. že tu jde o nájemní spor, neboť žalobce tvrdí, že žalovaný jako topič a mistr žalobkyně bez úplaty užíval služebního bytU', že
aní po wzvázání pracovního poměru nedošlo k nájemní smlouvě a že tedy
žalovaný obývá "parný byt bez jakéhokoliv právního dův'odu. Jelikož
pro posuzování právního rázu žalcbního nároku jsou směrodatny přeďe
vším údaie strany žalující, nelze n'! letrlo případ ponžW ustan'Ovení § 575
c. ř. s. o 'OSmidenní lhůtě k podání odvolání. nýbrž platí předvis § 464
c. ř. s. o čt1"l1:ktidennílhůtě. Rozsudek první stolice byl do,ručen žalovanému 5. prosince 1921, pročež odvolání, podané 17. prosince 1921 nutno
p,ovažovati za včasné.
Čís.

1531.

Zákonem ze dne 30. června 1921. čís. 252 sb. z. a n. bylo derogováno
ustanoveni I§ 1 zákona ze dne 31.-března 1918, čls. 128, ř. zák; a nePlatí na·
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březila~1918-1i<HIe~r-ll,n~brž dliiŽl10 pr6h1ásfii-iie-~~
zvěstného účastníka války za mrtva dnem, kdy uplynula dvě léta od poslední zprávy o něm.

dále den 1.

U~ozh. ze dne 7. března 1922, I~ I 258122.)

V řízení o prohlášení za mrtva účastníka války Jana Z-a stanovil
so udp r v é s t o I i Ce dnem úmrtí 22. lbtopad 1914, rek II r sní s o u d
pak 22. listopad 1916 a 10 z těchto d ů vod ů: O dnu, 22. listopadu' 1914
nelze říci, že je dnem úmrtí Jana Tobiáše Z-a, nebo že týž toho dne nepřežil, neboť podle toho, 00 v tom ohledu zejména na základě svědectví
Josefa K-,abylo zjištěno, nelze vylouČÍ'ti mo,"nost. že toho dne se i Z. zachránil a nezemřel. Proto bylo podle § 8 odstavec třetí zákcna ze dne
16. února 1883, čís. 20 ř. zák. a čl. I. zákona ze dne 30. června 1921, čís. 252
sb. z. a n., za den domnělé smrti s,tanoviti den, kter.í'lli končila lhůta odů
vodňující domněnku smrti tohoto nezvěstného, I. j. den 22. listopadu 1916.
N e j v y Š š í s c u d urč'l 15. prosinec 1916 za den úmrtí.
Důvody:

Dle '§ 8 zákona ze dne 16. únoca 1883. čís. 20 ř. zák., nutno, byl-li neprohlášen za mrtvého, uvésti den domnělé smrti. Může-li se dle
konaného vyšetřovárií. stanoviti den, -o němž ize říci, že jest dnem smrti.
neho, že nepřítomný dne toho nepřežil, tedy buď tentn den, ji, n a k a I e
o'n e n de n u ve den z a do mně I Ý de II srn r t i, kterým koučUa
lhůta, jejímž vypršením poclle § 24 obě. zák. opodstatňli'ie se domněnka
smrti. Dle původního znění § 24 obě. zák. nastnupila o nezvěstném domněnka smrti. byl-li ve válce těžce zrančn, .byj-li na ztroskotané ledi. aneb
v jiném blízkém nehezpečí smrti, a od té d{)by uplynula tři léta, CO' jest
'nezvěstným. Cís. nařízením ze dne 12. října 1914, čís. 27 ř. zák., zmč
něno ustanovení § 24 obč. zák. v ten rozum, že nastává domněnka smrti
o nezvěstném, byHi Ve válce těžce zraněn, anebo jako účastník války jest
pohřešován, když o d u k o n č e n í v á I k y up J y n u I a tř i I é t a,
aniž by nějaké zprávy o jeho, žití došly; nebn když nepřítomný hyl ua
lodi, která se potopila, neb v jiném hlízkém nehezpečí smrti a ~od konce
toho rokn. v nějž spadá ona událost, po tř.i léta jest nezvěstným. Dle i§ 1
zákona ze dne 31. března 1918, čís. 128 ř. zák. lze za mrtvé prohlásiti pří
slušníky ozbrojené moci rakousko-uherského mocnářství, kteří jsou jakožto účastníci tehdejší války pohřešováni, a to netoliko za předpokladů
§ 24 obč. zák., nýbrž i tehdy, upl'Y11U'Iy-H od poslední zprávy ,o jich životě
dva, roky o z toho aspo,ň jeden r o k ode dne 1. b ře z n a 1918 (min.
nař. ze dne 8. dubua 1918, čís. 134 ř. zák.). Ustanovení posléze citova'ného
záknna změněno by:'O zákonem ze dne 30. června 1921, čís. 252 sb. z. a n.,
čl. I. tak, ž'e nyní zní: kdo jako účastník války v letech 1914-1919. nMeže
k branné moci kteréhokoliv z válčících států, stal se nezvěstným. múže
prohlášen býti za mrtvého nejen. když. jsou tu podmínky § 24 obč. zák.,
nýbrž i tehdy, když prošla dvě léta od poslední zprávy, že jest na· živ ....
Z toho je zjevno, že tímto po,sléz uvedeným zákonem derogovánc bylo
ustanovení§ 1 zákona ze dne 31. března 1918 a min. nař. ze dne 8. dubna
1918, čÍs. 134 ř. zák .. takže den 1. března 1918 při sta'novení dne domnělé
zvěstný

smrti více žádné role nehraje. To plyne i z materialií posledního z citoI. dodatek:
"a to al'espoň Ou 1. listopadu 1918«, chtěje tím počátek roční lhůty
z 1. března posunouti na 1. listopad 1918. Právní výbor poslanecké sně
movny odsunul však počátek této jednoroční lhůty z 1. listopadu, 1918 na
1. července 1919. Ústavně právní výbo'r senátu vynechal však v čl. 1. dodatek tento úplně zdůvodn, že tato lhúta už dávno uplynuJa, výslovné její
stanovení jest už zbytečnn a jest také zahrnu'ta v dvo,uleté lhůtě, v zákoně stanovené. Obě sněmovny Národního shromáždění přijaly pak článek
I. ve znění posléz nayrhovaném bez zmíněného dodatku. Lze tedy nezvěst
ného za mrtva prohlásiti, ,když prošla dvě-léta ode dne poslední zprávy,
že jest na živu. Lhůta tato platí nyní be20 všeho obmezení. Obmezení .na
další lhůtu jedncroční, stanHvené §em 1 zákona ze dne 31. března 1918,
čís. 128 ř. zák., platnosti pozbylo, nové obmezení stanoveno nehylo a,
předpokládal'-li zákonodárce. že jedno,roční lhůta od prvního července 1919
jest vé .zmÍ'nené dvoul,eté lhůtě obsažena, nedošel tentc) předpoklad zákollného vyjádření, takže po zákonu neplatí. Posle,dní zprávy o ži'tí Jana Z-a
podali jeho manželce s,etník Norbert li. dopisem ze dne 3. prosince 1914,
jenž jí došel 5. prosince 1914 a nadporučík Alois K dopisem ze dne 14. P"osince 1914. Kd'Y do'šla zpráva od Josefa K-,a, nelze z jeho do.pisu, poněvadž
není opatřen datem a obálka není přiložena, ziistiti. Dlužno tedy za poslední zprávu o tom, že Jan Z. je živ, považovati dopis. Aloise K-a ze dne
14. prosince 1914, jenž došel manželku Z-ovu poštou, nejdříve 15. prosince
1914 a slušelo by tedy dvouletou lhůtu v článkn 1. zákona ze dne 30. června
1921, čís. 252 sb. z.a n. zmíněnou počítati od tohoto dne, takže by jako,
den úmrtí platil den 15. pros,Ínce 1916. Byl i zákon tento v den zahájení
řízení o prohlášení Jana Z-a mrtvým nebyl ještě v platnosti, dlužno ustanovení tohoto zákona přece ua případ tent(} použíti vzhledem k čl. II. eil.
zák: Určil-li tedy rekursní soud domnělý den smrti Jana Z-a podle čl. J.
záko'na ze dne 30. ·červ'n;a 1921, čís. 252 sb. z. a n., nelze mu to vytýkati.
Náhled opatrovníka nezvěstného. že jako den domnělé smrti dlužno stanoviti den 31. prosince 1921 ve smyslu ustan,ovení §. 8 zákona' ze dne
16. února 1883, čís. 20 ř. zák. a § 24 ob6. zák. v novém znění, "díle ti nelze,
nehol úmysl zákonodáfC'ův, který den se má čítati za den smrti, došel
zřejmého vyjádření v čl. 111. zákona ze dne 30. června 1921, čís. 252 sb.
z. a, n., jímž se S 734 zák. čl. L 1911, platícího na Slovensku" mění a' ustanovuje, že jako den smrti se určí den, o němž lze souditi, že ho za mrtvéh(}
pro:hMšený nepřežil, jinak den. kterým u.plyne lhůta, jejíž
projití zakládá domněnku, že ten který z·emřel. Toto
zně'ní § 734 by!,o zavedeno, jak v dů~odo,vé zpr'ávě ·k vládní. osnově se
udává, aby se shodovaly jlodmínky prohlášení za mrtva na Slovensku
s právem platným zde, v očekávání, že tím bude také docíleno jedn'otnosti
pro celý stát v tomto řízení.. V tMnto 'smyslu dlužno. tedy nyní vykládati
ustanovení ,~, 8 zákona ze dne 16. února 1883, čís. 20 ř. zák. Nesll1'ší tedy
pnuze hleděti k novému znění § 24 obč. zák., nýbrž i ke dvouleté lhůtě,
stanovené v čl. l. zákona ze dne 30. června 1921, čís. 252 sb. z. a n., a
konec této lhůty vzíti za den úmrtí nezvěstného. Rekursní son,d pochybit
pouze potrl'd, že dvouletou dobu.Čítá .ode dne, kdy svědek Josef K na,posledy Jana Z-a vidě!, kdežto dle- cit. zákonného předpisu má se dvoule,tá
doba čítati ode dne poslední došlé zprávy o tom, že nezvěstný' je živ.

f:--~-~~~,.rarrÝch zákonů: vládní návrh zákona citovaného měl v čl.
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Poslední zpráva v tom

směru

došla, jak svrchu

dolíčeno,

od Aloisa K-a

dne 15. prosince -1915";" a plOto dla,žrro-teTrto--delr-ja"ko Jeli dfJii'lněl-é---stiH',ti-
Jana Z-a ustanoviti a nikoli den 22, listopadu 1916.
Čís. 1532.

Dluh z doby před měnovou rozlukou, ohledně něhož pro případ změny
ve měně vymíněno placení ve zlatě, dlužno vyrovnati ve zlaté nebo v běžné
měně, představující hodnotu ve zlatě v dúběsplatnosti a na místě plněni.
(Rozh. ze dne 7. března 1922, Rv I 699,21.)
Dne 6. XII. 1909 koupiH žalovaní od žalobců statek a zavázali se zaplatiti
zbytek kupní ceny 56.000 K do 10 let a, kdyby se do 10 let stala nějaká změ
na s měnou, platiti ve měně zlaté. Pro ce s 11 í,so u dll r v é s t o I i ce zamítl žalobu, by uznáno by}o právem, že žalovaní jsou povinni plniti ve
měně zlaté; vyhověl jí p-cmze, pOkud domáhala se alternativního plnění
56.000 Kč a zamítl ji ohledně dalších 280.000. V dŮlvodech uznalsoice. že
žalovaní zavázali se platiti ve zlalě, neuloží[ j,im však plnění t,o prolo, že
dospěl k závěru, že placení zlatem není jim možné a že zákonným platidle~
b:\,ly dne 6. prosince 1919 jedině koruny československé. O d vol a c I
s o u d uznal dle žaloby, přiznav žalo·bcům 56.000 K ve měně zlaté nebo
336.000 Kč. D ů v od y: Odvolání je důvodné, pokud u,platúuje nesprávné
posouzenÍ' po stránce věcné i právní. Pn-ní soud vzal za zjištěno, že strany
ujednaly, že zbytek trhové ceny 56.000 K mají žalovaní zaplatiti do 10 let
a že, kdyby do 10 l'e!stala; se nějaká změna s měnou, platiti je vc zlaté
měně, zlatem. První soud dospěl· dále k správnému závěru, že strany
měly při tom na. mysli zabezpečení žalobců, aby změnou měny nepřišli
ke škodě a, kdyby stávající měna byla znehodnocena, aby obdrželi plnou
hodnotu a nákupní cenu p·enéz. V tomto směru seznal ža1rbce, že tehda
v důsledku politické konstelace (hrozící válka s Ruskemlhleděli se žalobci zajistiti proti případné šl,odě .vzniklé tím, kdyby se měla ve měně
státi nějaká změna. V souhlasu s tím seznala žalobkyně, že manžel ji již
před uzavřením smlouvy říkal, že bude chtíti zaplacení 'Ve zlatě, aby to
měl jisté, kdYby se stala nějaká změna v penězích. Také ža~ovaný sám
píše ve svém dopisu dru K., že žalobce chtěl, kdyby clo 10 let nebyl zbytek
vyrovnán a stala se změna v penězich, aby bylo' zaplaceno· ve zlaté měně.
Tato opatrnost žalobců je zcela vysvět1itelna, když měli sle vzdáti práva,
požadovati zaplacení kapitálu, na celých 10 let, budoucti jen kupující řádně
platiti úrok. Když žalo'Vaní převzali závazek, zaplatiti oněch 56.000 K
ve zlaté měně, nabyl'i tím žalobci práva žádati, aby byloiim zaplaceno,
ve zlatě, to jest zlatÝmi mincemi v nominelní hodnotě, rovnající se 56.000
K, neb alespoň, aby se jim dostalo v běž·ných penězích takové hodnoty,
která v době sphtnosti a na místě plněni představuje onu, hodnotu 56.000 K
ve zlatě. Žalovaní také při původním jednání ve SpMU v r'DCe' 1914 nečinili
ntiakých námitek proti tomu, že zaplacení bylo žádáno ve zlaté měně,
zřejmě proto, že tehdá byla koruna rakousko-uherská al pario se zlatem,
jehož byla (ehda hojnost V poměrech těch nastaly, ovšem značné změn:\,
Došlo ku zřízení samostatného státu Cesko-slovenského a k od,oU'oení a
změně měny. Zavedena byla koruna československá, jejíž hodnota však,

je všeobecně známG z úředních výkazů kurs(wních, znacne poklesla
'---;v;:~,hhletlT. kezlatýmpenězr'rm jak domácím, tak i cizozemským. Domáci
zlaté peníze odplynuly z valné části do ciziny, objevovaly se řídce a staly
se velmi hledanými a cennými, kdežto papírové peníze byly neobyčejně
znehodnoceny. Nastal tedy právě případ, pro který si žalobci vymíniti
placení ve zlaté měně a mohli by žalovaní býti sproštěni z po'vinnosti té
jen tehda, kdyby prokázali, že závazek ten tím neb oním způsobem pominul. Prvý s,oud zamítl nárok žalobní na -oa·placení 56.000 K ve zlaté
měně s odůvodněním, že placení ve zlatě není žalovaným vůbec možné,
že zákonným platidlem jsou a byly 5. prosince 1919 jen koruny česko
slovenské a že placení zlatem, i kdyby nebylo pm dlužníky absolu tne
vyloučeno; je hospodářsky s,pojeno· s takovými obětmi, že by znamenalo
nepoměrné ,obohacení strany žalující. K názoru tomwto nelze ve všem, při
svědčiti. Žalobci vymínili si plnění ve zlaté měně, bez bližšího určení druhu
peněz. Múže se tedy plnění státi i zlatem cizozemským. Ze zákonů a naří
zení, 'VYdaných po převratu v záležitostech měny a úpravy· poměrů valutních, nelze dovozovati, že by plnění ve zlatě bylo v republice Ceskoslovenské zakázá.no. NetoUko nespraco'Vané zlato a stříbro, také zlaté a
stříbrné domácí mince zůs,taly i na dále v .oběhu a to i jako (obchodnO
platidlo, lak vychází z ~§ 1 a 3 nařízení z 19. března 1919, čis. 141, I§§ 1
a 3 zák. z 25. února 1919. čís. 88, § 7 zák. z 10. dubna 1919, čís. 187, §. 25
nařízení z 12. května 1919, čís: 246, § 31 odstavec 10 a ll, § 33 ad a tébož
nařízení, § 4 nařízení z 12. květu a 1919, čís. 379 a § 2 nařízení z 28. listopadu 1919, čís. 644 sb. z. a n. Pouze výv'Ůz zlata a stříbra a. zlatých a
stříbrných mincí bez svolení Bankovního úřadu je zakázán <§ 13 posléz
uvedeného nařízení). O zákazu neb absoJutní nemožnos,ti placení zlatými
m1ncemi ať dom,ácími nebo cizozemsk}Tm,j nelze tudfž mluviti .a, Lelze
v tomt·Q směru přisvědčiti posudku znalců, byf i bylo přiznati, že opatření
větší částky v platných mincích je nepochybně spojeno s obtížemi a se
značnými hospodářskými obětmi. VMi tomn je však p,oukázati na to. že
Ialohci.nedemáhaií se jedině a výlučně effektivního placení ve zlatě, nýbrž,
že žádají alternativně zaplacení v korunách čes.koslovenský'ch. a to peníze
336.000 K tvrdíce, že tolik činí·pohledávka 56.000 K ve zlaté měně dle
meúnárodního kurs!> československé koruny na světovém trhu. Zalovaní
vznesli t?ké, ovšem již na samém konci 1lstnÍho je·dnáni a teprve po provedeném důkazu výslechem stran námitku. že zaplacení zažalovaného
obnosu, znamenalo by při prudkém klesnutí cen reaTitpro žalované úplnou
zkázu. Nehledě však ani k tomu, že námitka tato. je'ž cHe své povahy m(}hla
bi'ti uplatňována již dříve, byla vznesena tak opozděně, aniž by důvod
toho byl vysvětlen, n:envedli žalovaní ani tu ještě nijakých konkretních
okolností, (zejména" svých majetkových, osobních a jiných poměrechl,
z nichž by se dala důvodnost námitky té posouditi. Nelze také přisvědčiti
ná~om, že by žalobcům dostalo se 'Výho'Věním žalo'bt; nedůvooného a nepoměrného obohacenÍ. I když bude jim zaplaceno 336.000 K, nedostane se
jim tím na vnitřní hodnotě a nákupní síle peněz ani tolik, kolik v roce 1919
a ještě i v r. 1914 znamenalo 56.000 K, které žalovaným uvěřili a za které
jak známo, bylo možno' koupiti celou větší rolnickou: usedlost s celý~
zařízením, který by však nyní stačll jen na nákup několika kusů dobytka.
Žalobci vymÍniH si, což je znovu zdůrazni-ti, za souhlasu žalovaných zaplacení zbytku trhové ceny ve zlatě právě jen v úmys,lu, by chránili se
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před škodou, jež by jim vznikl;outi mohla ze změny měny, a příčilo by ,e
jak znění smlouvy, tak i původní zřejmě projevené v"li stran, kdyby nyní

přes to měly býtid(lsledky znehodnocení měny uvaleny na zm6b"té. Je

ovšem přiznati, že také žalovaní nemohli se nadíti, že nastane tak veliké
stoupnutí cen zlata proti penězům papírovým, avšak dlužno urvážiti, žc
žalovaní vzali na sebe risiko to za výhody, jež Hm zato byly poskytnuty.
a dále též, že i cena nemo·vitosti, statku jimi koupeného i všeho je'ho pří
slušenství rovněž neobyčejně stoupla, tak, že újma, kterou žalovaní změ
něnými poměry valutními utrpí, je tím ze značné části odčiněna. Avšak
i kdyby přes to žalovaní dodržením smlouvy utrpěli ještě značnou 'újmu,
nebyI'o by možno přes výslovné ujednání stran a nepochybně proj·evený
úmysl jejich svaliti dÚsledky znehodnocení papírových penez na žalobce
snad Z důvodů slušnosti.
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

rozbírati obsah průvodních .prostředků. Odvolací soudposoudH věc zcela
správně na tomto podkladě, od něhož se ·nelze víoe uchylovati. Výstižným
,----- ......... ··á přesvěďčivým důvodům jeho rozsudku jest plně přisvěUčiti, poněvadž
odpovídají zákonu a zjištěnému stavu věci, z části i známým poměrům.
Vývody dovolání nejsou nikterak zpusobilé, otřás,ti jejich správnosti. K dů
"odum těm sluší odkázati. Pro posouzení věci není rozhodna tvrzení žalované, že poměry, o něž jde, se stále mění, a nebylo potřebí okolností Ioll
se blíže zabývali. Odvolací soud rozhodl na zjištěných skutkových podkladech, rozhodnutí jeho prýští přímo ze· smlouvy a Zjištěného úmyslu
stran, a nemají proto žalovaní žádného důvodu, cítiti se tímto rozhodnutím
stíženými. Vůči případným důvodům odvolacího scYudu bylo by zbytečno
šířiti se ještě zvláště zejména .o vývo·dech dovolání, je·ž se zabývají nemožností plnění a zkázou, jež prý žalovaným hrozi.
Čls.

Důvody:

Zalobcové předne,li, žc pohledávka 56.000 Ke ve zlaté měně splatnú 61ní
dle kursučeskosluvenské koruny na světovém trhu 336.000 Kč a žádali,
by bylo' uznán" práv,em, že jsou ža,lovanípcrvinni;zaplatiti jim zbyteK trhOvé
ceny 56.000 K ve zlaté měně čili 336.000 československýoh korun s přís!.
Připuštění této žal'Obní prosby nelze více bráti v odpor. Oč ž"lobcům jde,
plyne nejen z této žalob ní prosby samé \~ 226 c. ř. s.), nýbrž i ze zjištění.
že sitrany ujedualy, že zbytek trhové ceny 56.000 K mají žal'Ovaní zaplaliti
do· Wtilet a kdyby se stala do H)ti let nějaká změna s měnou. je platiti ve
zlaté měně zlatem. Odvolací soud dospěl na tomto podkladě k správnému
právnímu závěru, ž·e žalovaní nahyli tím práva žádati, aby jim bylo. zaplaceno ve zlatě t. j. zlah'rrni mincemi v nominelní hodnotě rovnajÍd se
56.000 K ncb alespOll, aby se jim dostalo v běžn:\,ch penězích takové
částky, která představuje hodnotu 56.000 K ve zlatě v dohě splatnosti a na
místě plněni. Uvedením částky 336.000 K dali žalobcové .jasně na jevo, že
žádání jejich jest alternativní povahy. Jde to již z toho, že opírají svůj
nárok o smlouvu, jež mluví toliko o závazku zaplatiti zbytek 56.000 K ve
zlaté měnč. Zalovaní nemohou proti tomu důvodně brojiti, kdyžtě sami
prohlásili, že se ohražují proti navržené změně a rozšíření žalobní prosby.
S těchto hledisk, zejména vzhledem k tomu, že se nár·ok žalobni opírá
'O smlouvu, nelze ,přisvčdčiti názoru dovolání, ž-e jest rozsudek nejasný,
s·ám s sebou vodporu., že byla žalobní prosba překročena, pozměněna, a
že tu je odpor se spisy. ZUštěnÍ v nižších stolicích ,učiněná js'oU' závazna
i pro dovolací so·ud a nelze je více bráti 'v odpor v žádné formě, zejména
ne Ve formě nesprávného prý provedení dukazu výslechem stran. Dukaz
byl proveden na straně žalované VÝslechem pozustalé vdovy a mateřské
poručnice nezl. děti. Byl.o o'statně věcí žalovaných, již při provádění dů
kazú ohraditi se vhodným zpusobem proti zpusobu prováděno (§ 196
c. ř. s.) a přednésti případné další návrhy, šlo-Ii jim o to, aby by] proveden důkaz i jinak. Není tu neúplnosti řízení, uvádí-li rozsudek odvolacího soudu, že se může státi plnění i zlatem cizozemským a že nelze mluviti
o zákazu nebo absolutní nemožnosti placení mince-mi ať dz.ozemskými
nebo domácími, a odůvodňuje to blíže zcela případně. Ne{ze tedy 'důvodně
tvrditi~ že je _sám s sebou v odporu. Při právním posou:teni sporného pří
padu jes·t arci! vycházeti ze zjištěného skutkového podkladu a nesluší více

1533,

Pokud jest přípustným pořad práva pro
Převzetím veřejnoprávního závazku nestane
kromoprávllím.

spory o. dávky patronátni,
se závazek závazkem sou-

(Rozh. ze dne 7. března 1922, Rv I 859'Í2I.)
Při rozprodeji státních statků, který b,y-l prováděn na počátkl1 XIX.
století, bylo panství Z. a 0., patřivší bývalému jesuitskému (studijnímu)
fondil ve Víd·ni v dražebním řízení dne 21. března 1&25 vyďraženo m~nželi
Martinem a Kelarou W -ovými. Na základě tohoto dražebního řízení uzavřena mezi komisí pro dražbu státn'!ch statků a jmenovanými kupiteli
kwpní smlouva, datovaná v Praze dne 2, července 1828, jež 'Obsahovala,
~ mimo jiné ~ též toto ustanovení: "Po druhé: kn1)uiící Martin a Klara
W-ovi přejímají beze srážky z kupní ceny následující podle' hlavní knihy
v deskách zemských zajištěné dávky a povinnosti. (Výpočet.) Dále zavazu.jí se kwpujíCí následující, v ďeskách zemských nepojišlěné n~dačnj závazky a poplatky taktéž beze srážky z kupní ceny· na všechny časy pře
vzíti a ze svého platiti. Po sedmé: Učiteli v Z. ročne 130 zl. 55 kr. konv.
m., náhradu koledy 2 zl. 30 kro konv. m., k vytáp.ění učebních místností 13
dol. rak. sáhU 514 loketního měkkého dříví za náhradu výlOh kácení a
dovozu se strany přiško!ených obcÍ. Po osmé: Školnímu pomocnfku v Z.
ročně 80 zl. konv. m. Po s·edmnácté: Ku pojištění veškerých 'Od 1. až
včetně do 17. jmenovaných nadačních požitků anadačnichdáve'k zřÍ'Zu
jeme panství Z. a D. tím způsobem za hypoteku. že vtě,lením té t" smlúuvy
všecky řečené závazky a roční dávky zemskodeskovými břemeny v pře'dní
prioritě po dávkách v deskách iiž váznouCÍch býti mají. Po šesté: Na
panství váznoucí patronát nad farním kostelem a farou v·Z, .... , kone6ně
nad školami v Z., v D. atd .... přech'ází sice na kl1pniÍcí, avšak tito 1 jejich
nástupco-vé v držbě panství a patronátu ohledně práva o obsa20ení obročí,
u·prázdní-Ii se tato, na návrh ordjnariátu výslovně jsou obmezeni. Žalobě,
jíž domáhala S'e místní školní rada v Z" by nynější maJitel panství Z. a D,
uznal povinnost dodávati šk.olní obci Z, dHví k vytápění školních místnosti, bylo obě m a ni ž š í m i s {) u d y vyhověno, o d vol a c í m s o udem mimo jiné z těchto d ů vod ů: Ve sporu bylo řešiti 'IJředevším otázku,
Civilní rozhodnuti. IV.
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zda žalobní nárok vyplynu! z důvodu soukromoprávního, či veřejnopráv
ního (z poměm školního patmnátu). DI<Ul.ázJlliL.rul.v.alacíllG-SGuGll-jcst pro
posouzení této sporné otázky rozhodným obsah smlouvy ze dne 2. čer
vence 1828, dle které panství Ž. a D. při dražebtíím řízení dne 21. března
1823 vydražili manželé Martin a Klara W -ovl a dle níž zavázali se kupující také následující v zemských deskách nepojištěné nadační závazky a
poplatky taktéž beze srážky z kupní ceny na všechny časy převzíti' a ze
svého platiti a to ďle odstavce sedmého: Učiteli v Ž.... k vytápění llčeb
ních místností 13 dol. rak. sáhů 5/4 loketního měkkého dříví za náhradu
výl"h kácení a dovozu se strany přiškolených obck Že tento závazek
nevy:plynul z poměru školního patronátu s kupujícími, vychází mi jevo
z dalšího ustanoveni zmíněné smlouvy a to oddílu šestého,. kde uvedeno
je vSrslovně »Ž"e na panstvÍ váznouCÍ patronát nad školami v Ž. přechází
sice na kUPUjící, že však př,evzetím patronátu se vš-emi právy a břemeny
rozumí se sam" sebou, že všechno to, co z panských< důchodů důsledkem
patronátu vůbec, zvláště příslušným farářům a školským učilelům pOdle
smlouvy nebo ,podle zákona plniti se má neho v čas prodeje skutečně poskytováno bylo, také na dále vedle povinností, v '§ II zmíněných. pans,tvím
poskytováno býti musÍ«. A mezi ony povinnosti' v § II vytčené náleží

právě sporné břemeno. Z toho je zřejmo, že smlouva, J)ř'esně rozeznává

jednak povinnosti, které pře'šly na kupujícího jako patrona, které tedy on
jako takový k pl'není převzal, jednak závazky, které kupující převzali
k plnění na základě úmluvy s prodávajícím z důvodu, koupě panství a
jakožto· část úhrady za koup·ený sta!tek. Kdyby bylo bývalo úmyslem
stran, aby kupující převzali k plnění sporno,n dávku z důvodu převzetí
patronátu školního, nebylo· by bývalo třeba, ony v odsta,vci ll. uvedené
povinnosti zvláště vyt~-kati. Že sporná dávka z p(}menr patronátníbo nevyplynula, vychází také ze znění odstavce druhého, dle něhož kupující
beze srážky i kupní ceny tuto dávku zavázali se "p o vše ch n y č a s y"
převzíti ,a ze svého platiti, tedy bez ohledu, na to, zda oni nebo n:htupci
jejich v držení panství zůstanou patrony školními a práva z něh(} Vypl.ývající buderu vykonávati, či nikoliv. Konečně dlužno poukázati i k tomu,
že dle odstavce osmého kupní smlouvy bylo knihovní zajištění s'Porné
dávky na koupeném panství zvláště v souhlasu stran vymíněno,. Z toho,
co bylo uveden(}, vyplývá, že sporn" dávka založena by,la na soukromoprávním důvodu a z takoVého' vzešla a nikoltv z patronátu, s nímž j,inak
nesouvisela a na trvání jeho závislou uebyla. Otázkou, zda sporná dávka
před uzavřením kupní smlouvy ze dne 2. července 1828 vyplÝ'valla. z poměru patronátního či nikoliv, netřeba se zabývati, když je práVě touto
smlouvou zjištěno, že ji kupující převzali z důvodu kOUPě panství jako část
úhrady za ne vypadající. Je-Ii však zjištěno, že závazek na odvádění
sporné dávky ",atožen byl jednáním soukromoprávním to je-sl koupí, pak
ďúsledkem toho nebyly sp-orné dávky plněny z poměru patronátního a
zrušení patronátu školního v Ž. nemohlo, míti za následek zaniknutí povinností majitele panství Ž. k odvádění sporných dávek, ježto tyto z něho
nevyplynuly, s ním nesouvise1y a na něm o,dvis,lými nebyly. Není proto
správné, když odv-olatel na důkaz potvrzení správnosti svých námitek
dovolá'vá se rozhodnutí nejvyššího správního s'Oudu, dle něhož bylo paIronům přiznáno právo. vzdáti se patronátu a to s. tím specielně vytčeným
právním účinkem, že se patron ··vzdáním může zbaviti závazků i patro-

nátu vyplývajících. Poněvadž ,vš~k v tomto případě jest zjiště~o, ~.:
slporná dávka z poměru patronatmho nevyply;nula, nelze rozhodnuÍl Zml
neného použiti.
d
Ne jo, y š š í s o n d zruslI rozsudky mzslch soudů i řízení jim pře c!Jázevší jako zmatečné a odmítl žalobu.
v.

'v'"

DŮVOdy:

Dovolacímu důvodu nesprávného právního posouzení ll(;'Íze. upříti
a'vnění Dozhodno jest jde-li o dávku z důvodu sonkromopravmho, lak
opr
."
. z poměru pa tfona't TI!'h o, Ja,
. k tvr'.l
ď'zalo' žal.ující strana·
tvrdí, či o'dávku
vaný. Nižší stolke sdílí náhled žalující strany a to z t~cb~~ duvodu,: I. ~e
ve smlouvě kupní ze dne 2. červ-ence 1828 vo~stavcl fl! em pravl se',ze
' ' ' ' k ro m·e~ da'vek tam pod a) a b) uvedenych a v zemskych
k upUJlel
., deskach
"
zjištěných, které přejímají bez srážky z kupní ceny, zavaz~ll ;"e P r,e~
v z í ti .pro věčné časy rovněž heze srážky ~ kll'P~í ceny, tnke nas,l'e.dullcl
v zemskvch deskách nezjištěné nadační povmnostl a po,plajky, mezI kterými se' pak ,uvádí také sporná dávka dříví, kt~rá p~k P?~l: odstav~e
osmého smlouvy byla v zemských deskách kmh?vne zallstena; 2. Z~
v odstavci šestémté'ž,e 'smlouvy se praví, že patronat lTa statku ;,az11oucl,
a to jak farní tak školní. přechází na kupuj~cí, a dále, že pře-:zeh:r' patronátu se všemi výhodami a břemeny rozuml se~ sam~ seb?~, ze vse ~o, co
z panských důchodů následkem patronátu vubec : zvlaste .t~r:' kterým
farářům ,a učitelům dle obvyklosti, smlouvy nebo zakona plmtl lest, neb~
v daM o,dprodeje skutečně plněno bylo, i na,dál~ v, e dle I' o v -"n n o ~ tl
vod s t a v c i dr u h é m (shora ad 1) zml n, e ~ y c ~ 'Pan~tvlm ~lne~~
býti musí. Z toho,prý plyne, že smlouva rozeznavay?vmn~~Íl, ,":yplYVallCl
z patronátu, a závazky, převzaté z důvodu koul': Jako ~ast uhr,:dy za
koupený statek, Že tedy sporná dávlm vzešla z du~odu te~o' kou,pe, ,tesl,::
z důvodn SGukromoprávního. Následkem toho netreba pry. so zabyva!t
otázkou, zda-Ii s,porná dávka. před uzavřen}m tét0kl:Pll} smlouvy, tedy
před 2. červencem 1828, vyplývala z pomem patro_natmho; nehoť touto
smlouvou stala prý s'e dávkou soukromo-právní. Avsak stlm nelze s(}~
hlasiti. Nebc>ť převzetím dl.uhu, nestane se dluh jiným, než jakým ,byT, ~me
nilnť se je'n' osoba dlužníka, nikoli však dluh sam a tedy take ne }:h?
důvod (§ 1405 n. ll. nové znění obč. zák.), závazek přej'em":.e jest to-to'zny
se závazkem posavadního dlužníka (§ 1407 tamže). Byl-J! prev~at dlnhz~
v

v

zápůjčky, zŮ'stává vůči věřiteli pořád zápů}čk(}u~ pod'ohne, v~:sel-h .z. )lTIe
smlouvy nebo z činu nedovoleného. To by mUSila k tomu pnstou!."Íl ;"0vace, kterou ovšem důvoď závazku změniti I~e @§ 1:76, 13770bc; zak.)
na pI. že věřitel dluh z kupní sm,]ou,vy, neb?nahrad:r skodYP'?ne~ha, dlužníku neb přejemei zápůdčlkou. Zde se. vsak Dle: t,akov<;ho netvr~l,. nYbr,z d!uh
byl prostě převzat. Byl-li převzat dluh, vz~sly z d?vod~ v~re}~opra:mho
ma pI. dluh daní, zust~vá vůči věřiteli i nadale ve'Čemopra:,mm, 1 kd.yz vě.
řťtel novéh0 dlužníka místo posavadního. přiit;"e., NeVa~l~? by ~ed?: ~Dl,
kdyby vskutku bylo pravda, že kupující převzal! davku VUCl prodaVaJlclmn

jako část úhrady za koupený statek, ačkoli to p,ravda ne~í, ~e~of smlou;va
výsloV'ně dí, že ji přejímají beze srážky z kupm ceny. Zvs!ava ~ed~ ?taz~
k,ou, z jakého dúvodu byla spornou dávkou povir:na s!Tana ~rodaVaJ,lCI t.,J.
J'aky' důvod měla před smlouvo,u přejímací (kUPlll). Nazoru zalovaneho, ze

'"
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se zakládala na patronátu, nevadí pranic obsah odstavce druhého a šestého, nebo! z porovuání obou ustanovení opak se právem vyvozovati
nedá. Zejména neplyne fo z odstavce šestélil\dieněhaž kupující »přejímají
patronátní břemena, vedle povinností v odstavci druhém zmíněných«;
nelze! z toho bezpečně do'vozovati, že povinnosti, v odstavci druhém zmíněné, nepokládají se za břemeno patronátní. Týmž, ba snad lepším právem
lze dovo,zovati, že se za ně pokládají. Nebo!, mluví-Ii odstavec šestý o patronátních břemenech, a povinnosti odstavce druhého by jimi po názom
smluvních stran nebyly, pak nebylo vůbec třeba, činiti o nich v odstavci
šestém zmínku, rozumělo! by se samo sehou, že převzetím patronátriích
břemen nečiní se převzatým břemenům nepatronátním žádná újma: dvě
věci sobě ,naprosto cizí nebylo třeba uváděti v souvislosti. Ale právě proto,
že v souvislosti uvedeny byly, dlužno souditi, že obojí ,pokládalo se za
homogenní, tedy za patronátní. V odstavci druhém uv:ídějí se dávkY' faráři
učitelům a škole podle předmětu a výše, v odstavci šestém však seo nich
mluví jen všeobecně, takže to činí dOjem, že tu měly býti zachyceny možné
dávky patronátní, t. j. opět faráři, ,učitelům a škole, jež strany jmenovitě
s to uvésti nebyly. Také nevadí, že "Ii odstavci druhém llazývaií se dávky
ty »nadačnímk povinnostmi, nebo!. nadace vskutku to není a nesprávný
výraz nemůže na věci ničeho měniti. Nadace je jmění k jistému účelu, vě
nované, tedy jmění neosobní, jež se pouze právnicky za osobu' a tudíž
i podmět možných závazků pokládá ,a jehož užitky jdoU' ve prospěch
určeného účele I(§§ 646, 694, 778 obč. zák. a k tomu Krainz I. str. 188,9 a
11}I}, Tilsch obč. pro § 167), když však podmětem úvazku je určitá fysická
osoba na př., jako zde, majitel určitého statku, není to nadace. Nauka
mluví sice také o nadaci v nevlastním smyslu, když totiž ono jmění jistému
účelu věnované přenechá se llIčité osobě, aby důchody z něho k účelu
tomu vynakládala, avšak naše právo tomuto útvaru jméno nadace nedává
(§ 646 a Krainz 199), ačkOliv stejně závazným a platným zůstává i on
(Til!, Pr. pryv. austr. I. str. 235). Vznik spomého z;;vazku však jest úplně
v temnu, a nebylo ani tvrzeuo, že jistý kapitál byl původnímu zavázanému
k tomu účeli odevzdán, aby z jeho důchodu dávku hradil. Tak výraz »nadace« nevylUČUje v tomto případě břemenO' patronátní, nebol věcně 1"0vaha nadace ani v nevlastním smysl", dolÍčena není, nýbrž dalo by se
z něho, jde-Ii vskutku o dávku patronátní, pou'ze souditi, že dávkla spočí
vala v dobrovolném věnování (disposici) patrona jako patrona. Ze smlouvy
kupní, která jest ohledně sporné dávky smlouvou pouze přejímací, neplyne
tady ničeho pro otázku, jakého právního původu a tudíž jaké právní povahy dávka je, zda so,ukromoprávní či veřejnoprávní. Ale nla' pořad práva
patří jen nároky soukromoprávní. Žalobkyně musila by tedy tvrditi a
prokázati soukromoprávní povahu dávky, což však by bylo možno jen,
kdyby prokázala způsob jejího vzniku. Toho vš.ak neu'činlla, nýbrž v žalobě v té příč1ně netvrdila ničeho, v přípravném spise pak opírala se jedině
o to, že z kupní (přejírnací) smlouvy soukromopTávní vysvít;; .prý povaha
dávky, její prý s.nukromoprávní základ. Ale, jak shora dovo2)eno, z toho
nevysvítá nic, nebol tu byla dávka jedině převzata, čímž se na jejím základě a její povaze ničeho nezměnilo. Arei jako motiv ustlanovení o pře
vzetí dávky uvedla, ač to jejímu názoru,že dávka je, jak smlouva kupní
praví, dávk~u, »nadačnÍ«, naprosto odporuje, že původ dávky hledati jest
- tedy pouhá domněnka, nikoli průkaz - ne vpatronátě, nýbrž v.tom,

že pozemková vrchnost dle politického zřízení školního a sice dle dv. dek.
ze dne 10. prosince 1788 pod čís. 391 této sbírky uvedeného povinna byla
k dodání otopu a že pwdávající fond pokud se týče stát chtěl tento nárok
škole jednou pro vždy proti odpírání zajistiti. Avšak nehledě k tomu, že
taková zákonná povinnost - a byla-li sporná povinnost takovou, tedy jí
zůstala vzdor převzetí v kupní smlouvě, které ostatně, když povinnost
stihlala pozemkovou vrchnost ze zákona, rozumělo se při přechodu vrchnostenského statku samo sebou - zrušena byla Sem 2 zákona ze dne 13.
září 1864, ,č. 33 z. z:ík. {»závazek bývalých pozemkových vrchností jako ta,·
kových, jenž min. nař. ze dne 15. prc>since 1848 zachován byl, ku dodávání
otopu pro národní školy se rovněž, pokud pouze v zákoně zaloven jest,
prohlašuje za zrušený,,), nelze tuto zákonnou povinnost bývalé pozemkové
vrchnosti jako takovou pokládati za povi'nnost soukromoprávní, vyvírala!
z poměrui vrclrnostenského a podd.anského, jenž náležel do oboru práva
veřejného. Doložiti dlužno, že také spory o patronátní dávky náleží na
pořad ·správní 'i§ 34 odstavec prvý zákona z.e dne 7. května 1874, čís. 50
ř. zák. a Pražák, Spory o příslušnost, II. 130/1) a jen tehdy, když patron
uplatňuje, že ze zvláštního sloukromoprávního důvodu dávky sproštěn
jest, vyhf'ažen je pořad práva. Je-Ii však otázka o vzniku dávky v úplném
temnu a snukromoprávní povaha nároku nebyla tedy prokázána, má místn
§ 42 j. n. Tento ,totiž dlužno pojímati v souvislosti s sem 1 j. n., dl'e něhož
na pořad sou'dní náleží jen věci občanského práva, a poněvadž není žádné
zákonné domněnky, jež ,by mluvila pm občanskost o(soukrom<l'právnost)
nároku, vyplývá z tnho závěr, že, nenHi uveden vznik nároku·, z něhož by
občanskost jeho po zákonu vyplývalY.!, věc na pořad slOudní nepatří. ByI~
tedy dle §§, 503 čís. 1, 477 čís. 6 c. ř. s. a § 42 j. n., §§ 471 čís. 7, 478 a
513 C. ř. S. řízeni jako zmatečné zrušiti a žalobu pro nepříslušnost pořadu
práva oclmf!nouti.
Čís, 1534.
POdpňrné sudíště !§ 100 j. n. neplatí pro žádosti za přeměnw rozvodu
manželství v rozluku.
Žádost taková není viibec v tuzemsku připustna, nemá-li ani ten ani
onen z manželů svého obecného sudiště v tuzemsku.

O~ozh. ze dne 7. března 1922, Nd I 10l}122.)

Ne j v y Š š i s o u,d zamítl žádost Laury K-ové'v S. v Bavořích, hy
byl podle § 28 j. n. určen tuzemský, místně příslušný soud .Dm její žádost
ze přeměnu rozvodu manželství v rozluku.
D,ú vo.d y:

Ustanovení § 100 j. n. piatí je,n pro žaloby, nikoli pro žá:dosti za pře
rozvodu manželství v l"'Dzluku. Příslušným, rozhodnouti D žádosti
L<!ury K'·ové za přeměnu jejího, v roce 1909 okresním soudem v Karlúvých
Varech ]Jovaleného dobrovolného rozvodu manželství v rozluku, byl by
soud, uvedený v § 20 čís. 3 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb.
z. a n., jestliže manž·el navrhovatelčin <ona), mají svŮ'j' obecný sond v tu~
zemsku. V těchto případech by tedy nebylo příčiny pro rozhodnutí nejměnu
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vyššího soudu ,podle§"'28 j. n. Jestliže však žádný z obou manželů nemá
svého obecného soudu v tuzemsku, žádost za přeměnu rozvodu manželství v rozluku není v tuzemsku vůbec přípusttla, nebof v § 20 hořejšího
zákona z roku, 1919 není určen místně příslušný soud Pf{} žádost za pře
měnu rozvodu v rozluku vphpadech, kdy žádnÝ z manželů nemá svého
obecného soudu v tuzemsku, ač z '~i§ 20 a 24 tohoto zákona, jakož i ze
zprávy právního výboru (tisk 298. str. 16) o osnově záklona vysvítá, že
zákonodárce byl si vědom možnosti případů takových. V tomto případi!
tedy není zde základní podmínky § 28 j. n., totiž předmětné příslušnosti
soudů tuzemských, pročež neize tohoto § 28 užiti.
Čís. 1535.

Byla-li zjištěna obecná hodnota zboží v měně cizí a jest ji vyplatiti
jest směrodatným kurs v den reklamace.
Výlohy na pOjištčnÍ nejsou "jinými útratami« ve smyslu ,§ 88 žel.
dopr. ř.
(Rozh. ze dne 7. března 1922, I<v II 372/21.)

v

I(č,

Ze zboží, jež zasláno bylo dne 19. května 1919 ze Švýcarska do tuzemska, se ,značná část ztratila. Příjemce reklamoval náhradu škOdy dne
17. července 1919 a postoupil potom svůj nárok na náhradu škody vůči
dráze žalobkynÍ. Žalobě o náhradu škody .p r o c eS n í s o II d po r v é
s t o I i c e vyhověl, pokud se domáhala 102.199 Kč 04 h. D ů v o' d .ll:
me §§ 84 a 88 žel. dopr. ř. jest žalovaný erár povinen nahraditi příjemci
(žalObkyni, které příjemce své nároky postoupil), obecnou obchodní cenu
zbožl na místě a v době, kde a kdy zboží podáno k dopravě, dále dopravné
a ostatní náklady. Na základě výpovědi znalce nabyl soud přesvědčení,
že fakturovaná ccna ztraceného zboží, přepočítána dle kursu 6'5 na měnu
rakouskou, odpovídá obecné obchodní ceně zboží v červnu, 1919 v Bre!i:enci,Dle toho činila tato cena 17.464·5krát 6'5, t. i. 113.519 K rak .. 25 h.
Zalovaný erár také ,uznal, že mnsil býti za zboží zaplacen poplatek 4 proc,
Za povolení vývozu a činí tedy částka, vypadající na zboží ztracené
69'85 franků, t. j. 454 K rak. 02 h. Poněvadž za dnešních poměrů každý
opatrný obchodník cenné zboží dává také pojistiti proti nebe-zpečí dopravy, lze pojistné považovati za náklad, s dopravou sPojenÝ a přísluší
tedy žalobkyni také nárok ,;a náhradu pojistného 4", pr,oc., které bylo počítáno dle faktury. Částka vypadající na zboží ztracené činí 785'90 franků,
t. j. 5108 K rak. 35 h. Naproti tomu nepříSluší žalobkyni náhrada za dopravné od stanic'e SchOnewerd až do Bregence, poněvadž se zde' jedná
pouze () nároky z dopravní smlouvy, uzavřené dTe nákladního listu.
úhrnem činila tedy škoda 119.081 K rak. 62 h. Poněvadž žalovaný erár
byl pOVinen hraditi tuto škodu j.iž dne 17. července 1917, kdy 'byla reklamována a kurs rakouských korun dle souhlasného udání obou stran tehdy
činiI 86 I(č za 1.00 I( rak., musil tento peníz býti přepočí,tán dle kursu
toho,lo na měnu čs., t. j. 102.409 Kč 66 h. K tomu dlužno připočítati poplatek za povolení. dovozu a dáJ.e dopravné z Bregence dG Olomouce.
Z dopiSU obchodní a živnostenské k'Omory v Olomou'CÍ vysvítá, ž·e onen
popliatekčinH za celou zásilku 490 K 26 h. Část .vypadající. na zboží ztracené činí tedy 321 K 35 h. Dopravné činilo dle nákladního listu 483 Kč

02 h a kJy částka vypadající na zboží ztracené 268 Kč. Žalovaný erár
musil tedy býti odsouzen, bY nahradil žalobkyni 102.199 Kč 04 h se 6 proc.
úroky ode dne reklamace. O d vo I a e í s o u d k odvolání žalované
strany rozsudek potvrdil. D II vod y: Nesprávné poso,uzení věci po
stránce právní vidí odvolatelka předně v tom, že soud prvé s,tolice
113.519 K rak. 25 h, představující obecnou obchodní cenu ztraceného zboží
v čase podání k dopravě v BregenCÍ, přepočítal na měnu československou
dle kursu v den reklamace. Neprávem. Žalovaný erár ocitl se v prodlení
pokud se týče placení náhrady za ztrac,ené zboží nejpozději dnem reklamace a nemuže mu tedy okolnost, že v prodlení setrvává, bÝti ku, prospěchu. Kdyby za počátek ,prodlení žalovaného eráru vzat byl den dří
vější, nežli den reklamace, nemělo by to' pro žalovaný erár výsledku při
znivějšího, poněvadž, jak scudu známo, kurs, koruny rakouské vj'Jči koruně československé pře.d:e dnem reklamace byl nižší. Nesprávné p'Osouzení věCi po stránce právní vidí žalovaný erár dále v tom, že soud prvé
stolice řadí poiistné k výlohám vytčeným v §, 88 žel. dopr. ř. Neprávem.
PřiS'vědčiti dlužno názoru s,oudu prvé stolice, že vzh1edem k tonm, že za
dnešních pomčru vyžaduje opatrnost řádného kupce, aby cenné zboží dal
p'Ojistiti proti nebezpečí dopravy, pov.ažovati dlužno takové pojistné za
náklad, spojený s do,pravou ve smysiu § 88 odstavec prvý žel. dopl'. ř.
Pr-oti výtce, že žalující strana má v tomto pří.padě. pokud se týče pojistného, dvojí odškodnění, poukaZUje se k tomu, že žalobkyně u,pl'atňuje nárok,
jenž příslušel' pu'vodně příjemCi a jenž jí by1 jím ]lostoupen.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalované potud, že z,amítl žalobu,
pokud se týkala náhrady pojistného.
DůyoJy:

Žalovaná strana, -opírajíc dovolání o' dovolací d'ůvod nesprávného právního posouzení věci (§ S03Čís. 4 c. ř. s.), napadá rozsudek Odvolacího soudu
Pouze v tom směru: 1. že nesprávně odsouzena byla ku placení odškodného
ve měně. československé podle kursu v den reklamace místo ve měně rakouské nebo československé ,podle kursu dne plnění, 2. že nesprávně rozhodnuto bylo, že pojistné patří k výlohám, uve,deným v § 88 {J) žel. dopr.
ř. Straná žalovaná ve sporu navrh,ovala zamítnutí žal'oby vůbec a neuzn.ávala nároků žalující strany. Nyní zůstalo však pouze spomo, zda počítati
dlužno škodu podle § 88 (I) žel. dopr. ř. y den podáuí k dopravě nebo zda
jest za základ položiti den reklamace a zda i pojistrré jeslt v to pojmouti.
Poněvadž žalovaná strana bylas placením v prodlení, jest zodpovědna i za
následky tohoto svého prodlení <čl. 283 obch. zák.) a musí vyrovnati škodu
. tím vzešlou. Nestačí tu však to, co. by nradila v d,obě normální. totiž obyčeinou obchodní cenu na místě, kde zboží k dopravě bylo přijato s úroky
(§ 88 (1) žel. dopr. ř. a § 34 mezin. úm1uvy), nýbrž ,nutno hraditi škodu, ze'
změny kursu, poněvadž jen tak se dostane žalobci toho, nač měl nárok a
co mu ušlo prodlením v placení a co splatným bylo v době ohlášení nároku
tedy v době reklamace. Stanovisko to od'povídá i čl. 336 obch. zák. Nic
tomu není na závadu, že žaloba odvolává se pouze na předpisy mezinárodní úmluvy z 14. říina 1890, čís. 186 ř. zák. z r. 1892 ']lokud se týče
pouze na žel. dopr. ř. Za líčení a i v žalobě byl vyJiíčen celý děj, na zákl'adě
něhož s,e náhrada škOdy žádá, a soud musl sám uvésti, kterých zákonných
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předpisů v tomto vř-fI3a.ct€::i3"cdlc yyHěettéhe-a: skttteěn61w stav w--vě·ci--.upu~
tře biti dlužno, aniž by je strana musila sama citovati. Přepočítávání p6dle

~'rs,u _na m,ěnu" v území, tohoto státu platnou, jest, jak ,obě strany uznaly,

ciselne spravnym a uem v odpor brano, V tomlo smeru pokud totiž za
úklad pohledávky jest vzata doba reklamace, tedy dovolání opodstatněno
není a nemohlo mu býti vyhověno, Naprot; tomu dlužno je uznati za
správné a opodstatněné pokud brojí proti přiřknutí pojistného, Předpis § 88
(1) žel. dopr. ř, ,a § 34 mez, Ú, praví, že hradí se obchodní cena podle,místa
a doby přijetí zboží k dopravě, k tomu pak že dlwžno připočísti, co na dech
a jiných útratách a dopravném bylo již zaplaceno nebo jest platiti. Z tohoto
doslovu vyplývá, že obratem "jiné útraty« nelze rozuměti všechny útraty
které si s,trana sama způsobila, než zásilku· k do'pravě odevzdala, nýbrŽ
pouze útraty, které vZ'ešly přímo z dopravy zboŽÍ' drahou a s dopravou
samou jsou v nejužším spojenÍ. Poiistné nenáleží mezi tyto' útraty, .poně
vadž i bez pojištění doprava dráhou by bez překážky předsevzata byla,
Poiistné k útratám 'při provozu nenáleží a nelze je tedy ve smyslu cit,
ustanovení na dráze vymáhati, Vzhledem k tomu bylo nutno ve směTli'
tom dovolání vyhověti a p{)jistné - na československé kmuny vypočteno
4393 Kč 18 h s 6 proc. úroky z něho, z celko'vé přiřknuté 'částky vyloučiti,
totIŽ žalobu v příčině sumy té zamítnouti.

ve které jest svéprávnosti úplně zbavena, pokládá za tlítě,
které 7.
věku svého nedokonalo a tedy schopným není svéprávně
jednati a manželství uzavříti (§ 3 nař. ze dne 28. června 1916, čís. 207 ř.
zák.). Překážka taková, zabr.aňujícíplatnosti manželsitví, nemůže však
býtiodstraněM (§ 98 obč. zák., § 14 nař. ze dne 9. ún,ora 1897, čís. 283 ř.
zák.) ani svolením soudu, které by po pHpadě v úvahu přijíti mohlo,
kdyby šlo snad o osobu toliko' částe·čně svéprávnosti zbavenou (§ 4 nař.
ze dne 28. června 1916, čís. 207 ř. zák). O d vol a c í s 'o u d k odvolání
obhájce svazku manželského rozsudek potvi'dil. D ů vod y: Poku'd jde
o právní posouzení věci, nemá so'ud odvolací, co by k vývodům napadeného rozsudku dodal. O odstranění překážky manželství, v době uzavření
sňatku skutečně stávající, nemůže býti v tomto případě řeči, poněvadž
sňatek, uzavřený původně s osobou, ku právn'ímu jednání nezpůsobiJ'ou,
odstrauěním této ,překážky sám o sobě platným se státi nemůže, Olýbrž
bylo by k tomu potřebí, aby os·oba, v době uzavření sňatku k tomuto
právnímu jednání nezpůsobilá, rlodatečně na novo svůj souhlas k uzavření
sňatku toho ,prohlásila, což v tomto pHpadě není možno, poněvadž žalovaný Josef N. při svém výslechu u soud·", jako strana prohlásil, že se žalova1}OU v manželství více žfti nechce a k návrhu na prohlášení manželství
za neplatné se připojil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovI>lání obhájce svazku manželského.

Čís. 1536.

Kdo jest soudně prOhlášen za chorOmyslna nemůže uzavřiti platné ma~_
želství ani ve světlých okamžicích, aniž, pOkud opatrovnictví neb úplné!
znesvé'právnění trvá v době, kdy ozdravěl.
o.~ozh.

ze dne 8. března 1922, Rv II 336(21.)

Josef N., jenž byl dán roku 1908 pro blbost pod opatrovnictví, uzavřel
31. července 1917 s,ňatek, ač o,patmvnictví nebylo tehdy ještě zmše.uo.
ŽaLobě manželova opatmvníka o neplatnost manželství p r ,o c e sní s o u d
p ~ v é s tol i c e vyhověl. D ů vod y: Právem napadá opatrovník, leni
používá pří'sJušejícího mu práva od:poru dLe § 96 obč. zák., platnost manželství. Nebol blbí nemohou, dle § 48 obč. zák. uzavříti platné smLouvy
manželské. Josef N. jest však od roku 1908 pm blbost pod opiatrovnictvím .
a jest dle § 68 nař. ze dne 28. června 1916, čís. 207 ř. zák. roven 'Osobě,
pro choromyslnost svéprávnosti úplně zbavené. Toto úplné zbavení svéprávnosti nebylo 'přeměněno. v omezené dle § 50 cit. nař. Proto jest Josef
N. v příčině své způsobilosti k j,ednání roveň dítěti p"ed dokonaným 7.
rokem věku (§, 3 cit. nař.). ByLo proto manželství to prohlásiti za neplatné
a to z jediného dův{)du, že Josef N. jest od 2. ledna 1908 - a ted" i v době
uzavření sňatku dne 31. července 1917 byl - úplně zbaven svéprávnosti.
R námitce obhájce svazku manželského, že Josef N. v době UZavření sňatku
nebYl stížen duševní chorobou a že v té době by! a že dosud jest schopen
své záležitosti obstarávati, nebylo lze přihlížeti. Proto nebyl připuštěn
důkaz znalci z oboru psychiatrie o duševním s,tavu Josefa N-a. Nebot
osoba svéprávnosti úplně zbavená se bez ohledu na její dll'ševní stav po

Dle § 48 obč. zák. js'Ůu osoby šílené a blbé pro nemohnuCll'ost vůJe. napr,osto nezpůsobilé uzavříti sňatek manželský; nemohou býti subJektem
manželského poměru, nemohouce zříditi platné smlouvy manželské ani
svými zástupci ani s povolením soudu .opatrovnického. Prohlášení soudní
blbÝm .překáží uzavření manželství i tehdy, kdyby osoba', jež sňatek chce
uzavříti, byla ve skutečnosti duševně zdravá anebo aspoň v menší míře
duševně slabá, tedy i tehdy, když byla nepráv·em blbou prohlášena nebo
toto soudní prohlášení nebylo odvoláno přes to, že duševní stav nsoby té
se zlepšil. Otázka, zdaLi osoba taková v tak zv. světlých Dkamžicích může
manželství pJ:atně uzavříti, byla již od redaktorů oMan. zákDlmíka' v poradních protokolech vyřešena záporně. Na témž stanovisku jest i cís. n~ř.
ze dne 28. června 1916, čís. 2D7 L zák. <o odnětí svéprávnosti), jak na jevo
jde ze srovnání § 3 (dle něhož osoba svéprávnÚ'sti zcela zbavená se rovná
dítěti, jež nedosáhlo 7. roku věku svého) a § 4 nařízení toho. Nemúže býti
pochyby, že D5'oba svéprávnosti zcela zbavená jest nezpůsobilá uzavříti
sňatek manželský, pokud plné zbavení svéprávnosti trvá nehledě k občas
nému stavu. choroby (viz vysvdlivky min. sprav. ve věstníku 1916 str.
280). Ustanovení tohoto cb. nař(zení 'do.plňují tedy uetanovení § 48 obč.
zák. Jest tedy právní názor· rozsudku soudu odv'Ůlacíhn sp.rávný, a z toho
vyplývá j nerozhodnost nabídnutého' důkazu o duševním stavu Joseťa N.
v době uzavfení sňatku; tím padá dovolací důvod § 503 čís. 2 c. ř. ~.,
poněvadž v opomenutí důkazu toho nelze shledávati vadu, která bránila
správnému P{}sou,zení věci. S námitkou, že vzhledem k us~anovení § 98
obč. zák. mělo býti zakročeno o zrušení opatrovnictví, poukaZUje se
dovo!'a!el na správné odůvodnění rozsudku odvolacího, jímž námitka ta
byla vyvrácena.
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Či •• 1537.
Opatřeni po rozumu § 168. nový doslov. občanského zákona lze učiniti
i Po slehnutí. jen když před touto dobou návrh byl učiněn.

(Plenární rozhodnutí ze dne 13. března 1922, čís. pres. 1295121.)
Rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 1919 R I 466í19,
ve sbírce rozhodnutí pod čís,Íem 334, byla vyslovena právní
zása,da: "Po narození dítěte nelze více učiniti opatření po' roznmu § 168,
novy doslov, obč. zák., by! i žádost byla poMna .před narozením dítěte".
Rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 15. listopadu 1921, R II 426121,
na němž bylo setrváno při opětné poradě dne 8. prosince 1921, bylo vysloveno, ž·e pro použití opatření dle § 168 obč. zák. stačí, když návrh byl
podán před slehnutím a že o takovém návrhu rozhodnouti a jej v případě
potřeby exckucí vykonati jest bez ohledu, jaká doba mezi tím již uplynula
ode dne slehnutí.
K příkazu prv'ního presidenta nejvyššího soudu předlcžena dle § 12,
odstavec druhý, zákona o nejvyšším soudě ze dne 16. dubna 1919, ós. 216
sb. z. ,a n. otázka plenárnímu scnátu, jenž zodpověděl ji, jak shora uvedeno,uváživ toto:
Dle motivů k § 11 první díl'čí novely nejedná se v nově upraveném
§ 168 obč. zák. o prozatímní opatření ku zajištění blldoucího 'nároku,
nýbrž o občanskoprávní závazek, plniti předem to; 00 v § 168 obč. zák.
jest uvedeno. Předpokladem tohoto opatření mimo jiné jest, by bylc
matkou navrženo. Návrh nutno přirozeně učiniti Hi v době kdy plnění
předem může vůbec ještě přijíti v úvahu, a kdy ohledně 'nároÚ matky dle
§ 167 {)·bč. zákona bezvýjimečně, ohledně nároků dítěte dle § 166 obč. zák.
pak alespoň y jistÝchpříp,adech nemusí již mimosporné řízení § 168 obě.
zák. ustoupiti řízení spornému. V tom není rozporu v míněních. Názory
rozcházejí se v tom, že jedni dále ještě požadují, by před zrozením dítěte
bylo také již alespoň prvou stolicí vydáno rozhodnutí považujíce sondní
vÝ'fOk, k němuž .by došlo teprve 'po narození dítěte, t~uto skutečností za
před·stižený a tudíž bezpředmětný, kdežto dle druhých je lhostejno, kdy
učiněn bude soudní výrok o návrhu matky, jen když návrh učiněn byl na
sondě před zrozením dítěte.
Přednost dlnžno dáti tomuto druhému mínění.
Z doslovu zákona: "Již pře dna r. o z e ním dítě tem ů žes o u d
na n á vrh rn a t k y ... p ř j drž e t j" toho, jehož otcovství bude dle
§ 163 obč. zák. osv·ědčeno, by na soudě složil to, co v § 168 ohč. zák.
jest uvedeno, nelze· pro odchylné mínění ničeho c1ovowvati. I toto mínění
uznává, že slovem j j ž uvádí se případ § 168 oM. zák. v souvislost s před
chozími :§§ 166 a 167 obč. zák. a stanoví oproti těmto předpisům úchylku
jednak v tom směru, že návrh dle § 168 ob,č. zák. lze učiniti jiz předl zrozením dítěte, kdežto předpokladem PH> použití§§ 166 a 167 obč. ·zák. j'est,
by dítě bylo již narozeno, jednak v tom smém, že o' návrhu dle § 168
obě. zák. jedná a rozhoduie se vždy v řízení mih1osporném, kdežto, nárok
matky dle § 167 obč. zák. nutno bezvyjimečně, l1'árolr dítěte dle § 166 obě.
zák. pak alespoň v jistých případech (:§ 16 první dílčí novely k obč. zák.)
uplatňo'vati ve sporu. Zdůrazňuje-li odchylné mínění v doslovu § 168 obč.
llveřejněném

zák. stat,- -;,j i ž pře dna r o z e ním dít é tem u z e s o II d ... pndrž e t k, zapomíná odůvodniti, proč by rozhodující význam měla právě
tato slov.a a proč za rozhodující nepovažují se slova )na návrh matkY«.
Nehledíc k tomu není odchylné mínění po této s,tránce důsledným. Považujíc doslov zákona ve smyslu. shora uvedeném za zcela nepochybný,
upouští v dalším od toho, bráti výraz »přidrží" v ·doslovném jeho významu,
nýbrž nahrazuje jej pro svůj výklad výrazem »vydá výrok«, jímž ukládá
povinnému, by, plnil, co mu dle § 168 plniti náleží. Trvá-li se již na obyčejném smyslu pou'žitých slov, dl.užno. v témž smyslu přijati i výraz ».při
držÍ-«. a ,požadovati, by před zrOZenít11 dítěte s-oud prvé stoHce o návrhu
již ne}en TO z hod I, nýbrž nutno dále žádati, by již před narozením dítěte
by! zploditel k plnění také vskutkup ř i drže n, to jest by již před touto
dobGn to, co plniti mu uloženo, na soudě také již buď, po·dTO'biv se souduímu výroku, dobrovolně, nebo, donucen byv k tomu exekucí, byl s I o žiJ.
Tento důsledek slovného výkladu zákona nedo·chází však schválení ani
u zastanců odchylného mínění. Nepřipouštějíce však tohoto důsledku slovného výkladu zákona, nemají zastand ·odchylného mínění práva, by v jinýoh směrech budovali právě jen na slovném výkladu zákona.
Pro vyřešení otázky, zda pró osud návrhu jest spolmozhodujícím i čas,
kdy vydáno bylo rozhodnutí prvé stolice, se s lov n Ý m výkladem zákona, najmě pak se slovným výkladem zákona jen v u r·č i t é m směru,
vystačití nelze a nutno poohlédnouti se po jiných zdrojích Výkladu. Jimi
isou v tomto' .př'ípadě, jakž tomu i v jiných obdobných případech, jednak
právní povaha so,udwvského výroku o nároku dle § 168 obč. zák., jednak
právní povaha tohoto nároku.
Právní .povaha soudcovského výwku opodstatňovala by zajisté odchylné mínění, kdyby soudcovský výmk 'O nároku dle § 168 obč. zák.
mě! ráz právotvorný (konstitutivní), V tomto případě sou'dcovský výrok
byl by jednou ze skutečľlostí, jichž 'souhmem napliiovala by se skutkod
.,podstata nároku, a, poněvadž nárok nutno posuzovati dle doby, kdy naplněna byla jeho skutkDvá podstata, tato však i ohredně nároku dle § 168
obč. zák. musí nepochybně zde býti již před narozením dítěte, nebylO' by
více místa pro nárok, kdyby poslední z právotvoTnÝch skutečností, to jest
sOl>dcovský výrok, byla uskutečněna teprvé po narozenI dítěte.
Než této povahy soudcovsMmu výroku ·0 návrhu d~e ~, 168.obč. zák
nelze přiznati, tento výrok má, jakž pravidlem při soudcovských výrocích, ráz pouze mčující (deklaratorní). Soudcovským výrokem praví se
pouze, zda jsou zde a jsou osvědčeny skutečnosti, nárok opo.dstatňující a
zda není zde skutečnosti, nárok po zákonu vylučující. Soudoovským výrokem k zákonným právotvorným skutečnostem nic se' nepřičiňuje, jím
skutečnosti ty pouze se zjišfují a' v>,vezuje se z nich a jen z nioh právní
dilsledek. Tomu-Ii t,ok, dochází jako jinde tak i zde na všeobecně uznano·u
právní zásadu, dle níž při deklaratorním soucřcovském výroku záleží pouze
a jedině na době, kdy pomoci soudu bylo se dovoláváno, a že dle této
doby posuzuje se i js,oucnost nároku. Zcela o,bdobným přfpadem jest, když
žaluje se o výživu za dob,u, počínaiíc dnem, kdy žalo·ba hyla podána. Také
zde soudce rozs·udkem přidrŽUje žalovaného k plnění výživného a ukládá
mu závazek ten ode dne žaloby, ač mezi tím po případě drahně času
uplynulo. a tím po případě subjektivní účel vyživovacího příspěvku byl
ne-li zmařen, tož alespoň vážně ohrožen.
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Přes

deklaratoriiCráz SGudcovského výroku bylo by arci! lze rothodnouti se Pro odchylné mínění a to bezvýjimečně, kdyby opatření dle § 168
obč. zák. mě}o pov,ahu prozatímního opatření ku zajištění budoucího, ná. roku, obmezeně pak pro pHpady, kde účel opatření dle § 168 obt. zák.
byl by zmařen hledíc k době, kdy o návrhu bylo nebo mělo, býti prvo,U!
st'Olicí rozhodováno. V 'Onom případě doš'lo by zajis,té 1 zde na obecně,
uznanou zásadu, že není místa pro prozatímní opatření, kde možnou jest
exekuce uhražovací. Bylo však již úvodem těcbto duvodů z materialií
zákona dolíčeno, že nárok dle § 168 obč. zák. jest občansko'právním ná~
rokem na plnění předem. K tomu slušelo by' se ještě dodati, že' zvláštnost
tohoto nároku zračí se dále i v tom, že připouští se v době, kdy není ještě
objektivně ani jistým, že nárok dle § 167, pokud se tý;če dle § 166 obč. zák.
vůbec vzejde, zda otěhotnění .povede k porodu a zda P'Ovede k pomdu
dítěte živého. Z povahy nároku dle § 168 obě. zák. a z joho, co právě
uvedeno, vyplÝvá, že jest venkoncem vyloučeno, by o tomto nároku· bylo
i jen obdobně použito zásad o prozatímních opatřeních.
Co týče se druhé otázky, totiž příp.adu, kde účel opatření dle § 168
obč. zák. byl by zmařen tím, že k soudcovskému výroku do'šlo by teprvé
po narození dítěte. dlužno především podotknouti, že totOo nebezpečí nebylo by zvětšeno' tím, že na soudcovský výrok prvé stoH ce do'šlo by
teprve po namzení dítěte. Tato okolnost byla by zcela bezvý!Znamnou
teMa, kdYby ,nárok byl před narozením dítěte prvou sto'lid oduznán,
přírčen však teprve Po narození dítěte druhou nebo dokonce- třetí stolid.
Že pak i tytopří,pady nespadaly by poe] odchrylné mínění, že ani toto
mínění n'eshledávalOo by závady, bry v těchto případech nebyl uznán nár'Ok
stolicí opravnou., plyne z toho, že rozhodnutí opravné stolic'e působí ex
tunc a hledí se k věci tak, jako kdybY již prvá stolice hylw nároku vyho.
ve'la. Nehledk k tomu, není uznanou zásadou právní, že bylo ,by lze
soudní ochranu oď~příti nároku', jenž v čase, kdy byl na soud vznesen,
hyl po právu, ,pakliže mezitímní změnou okolností jeho hospoe]ářský účel
byl ohrozen nebo zmařen. Touto otázkou směl by se soudce zabývati
pnuze v pflpadech, kde nárok mezitímní změnou poměrŮ' zanikl 'O b j e kt i vně. V případě, o který se Jedná, bylo by lze připustiti, bry nárok zamítnut byl jako bezpředmětný, pouze tehda, kdyby dodatečně se' 'Objevilo,
že navrhovatelka není těhotnou, když by v mezičas1 i s plodem, jejž no'sila
pod srdcem, z"hynul,a, ohledně nároku pro dítě, kdyby nastal potrat nebo
dítě přišlo na svět mrtvé a 'pod. O takové případy se však odchylnému
mínění nejedná, hleděti pak k subjektivní větší ne'ho menší méněcennosti
opozděného plnění před dosažením účele není soudu vůbec dovoleno'. Po
této stránce lz.e zase poukázati k obdobnému případu, kde přÍ'suzuj,e se
vÝživné rozsudkem za miuulost ode dne žaloby.
Jest ovšem pravda, že zákonodár'ce vycházel z toho, že v těžké době
,přímo po slehnutí budou jíž peníze na s·oudě složeny ,a pravdou jest, že není
tak dokonalého zákona, jehož účel nebyl by nahodilostmí po případě
zmařen. Než i to jest pravdou, že nutno usilovati o takový vý'klad zákona,
by účele jeho dosaženo bylo, když ne' zúplna, tož alespoň právě potud,
pokud. účele toho vůbec lze dosáhnouti. Nelze uznati za přesvědčivý vÝklad zákona, který dosažení jeho účele činí závislým na čirých nah,odilostech. Takovýmito nahodilostmí v tomto případě jest jednak doba, ve
které nárok před' slehnutím bude učiněn, jednak ,pak zejména d,oba, kdy

o návrhu· bude prvou stolicí rozhodnuto. V onom směru n'utno počítati
s přerozmanitými lidsky zcela pochopitelnÝmi ohledy, jež nutkají ženu
k tomu, že rozhodne se p'odati návrh teprve, kdYž těhotenství její ohýlí
se již ku konci. Nelze zejména zapomínati na to, že žena, dovoláva}íc se,
proti zploditeli děoka soudní pomoci, musí si uvědomiti, že dle zkušeností
doj cle tím mezi ní a tím, kdo vešel SI ní v dů v,ěrné styky a v němž sp.atřo
vala z pravidla svého budoucího manžel,a, k nepřekonatelné roztržce a tím
lm zmaření všech naději do budoucna. Ostatně jest mimo dosah poznatků
ženy, postříci, kdy d'ojde ku slehnutí. Co týče se dne soudního rozhodn:.utí,
jest tento den z příčin, nikým nezaviněných, tak neurčitým, že bylo by
i z dŮV'Odu slušnostinespra vedlností, by soudce pomocnou rukU! jednou
poslkytl, jindy odepřeI dle nahodilé okolnosti, zda učinlI výrok o den dříve,
či později.
Konečně

bylo by při odchylném mínění nutno zaujati stanovisko,
i k otázce, zda rozhoduje datum, či den doručení soudního rozhodnutí.
Čís. 1538.

1, písemné posledllÍ poříténi, pro formální p()klesek neplatné, lze,
vybověno-Ii požad"vkům §§ 585 a .586 obč. zák., zachovati v platnosti
jako ústní posledni pořízení, leda že bylo by dokázáno, že zůstavitel chtěl
pořídit!

jen písemně a vyloučiti každou jinou formu posledního pořízení.
2, Při úvaze, zda v těcht() případech vyhověno p()žadavkům §'§ 585
a 586 obč. záll., nelze Písa,tele posledního pořízeni pr() tut() ()kolnost
o sobě pominouti Jako svědka ústnílIo posledníM pořízení.
, (Plenární rozhodnutí ze dne 13. břeina 1922, čís .. pres. 110/22.)
V nálezech nejvyššího s'oudu, rozhodujících o tom, lze-li písemné poslední pořízení, ,pr'O formální poklesek nepIatné, zaohovati v platnosti jako
ústní p'o,slední ,pořízení, zjednala si platnosti odchYlná mínění v otázce,
zda v oněch případech lze či nelze uznati pisatele poslední vúle za svědka
ústního posledního pořízenI. Jedni (rozhodnutí čís. i. R J 198í21) k .otázce
odpověděli záporně, druzí (rozhodnutí čís. j. R I 1540í2I) k ní přitakali'.
Přikázal proto dle :§ 12, odstavec druhý, zákona 'O nejvyšším soudě: ze
dne 16. dubna 1919, čís. 216 sb. z. a n'. první presiďent nejvyššího soudu
plerrárnímu senátu k posudku:
1. otázku, lzé-li ,pís,emné poslední pořízení pro formální 'paklesek neplatné zachovati v pl,atnosti jako ústní poslední pořízeuí a
2. otázku, zda v takových případech lze uznati pisatele poslední vůle
za svědka ústního posledního' poří~en'Í. '.
Otázka první učiněna předmětem posudku plenárního senátu přes to,
že ohledně této otázky českosl.ovenský nejvyšší soud do'slue] rozhodoval
jednotně, p'Ůněvadžobě otázky spolu těsně s·ouvisejí a dmhá otázka máJ
oproti prvé otázce ráz podružný.
Plenární senát odpověděl k d,aným mu, otázkám shora upravenými
právními zásadami vycházeje z těchto' úvah:
K 'Otázce 1.
Lit e r a tur a vykazuje zastánce ípřísného stanovis,ka, j,iž se zvolenou formou nechávají padnouti i samu poslední vůli, i mírnějšího názoru,
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a jemuž stačí, že, bYf i snad nezamýšIenč, tož přece jen skutečne ucmen:o
zadost některé iákonem uznané pořizovaCÍ' formě.

Unger ("Erbrecht« str. 50 pozn. 12) nepohlíží na otázku příznivě, zastávaje přísné stanovisko, že by neplatné písemné poslední pořízení jen
v tom případě bylo lze v platnosti zachovati, kdyby byl pMizovatel k vůH
větší jistotě chtěl obě formy posledního pořízení spojiti a vyhověl pOUl'e
požadavkům ústního posledního pořízení. Prohlašuje dokonce, že zamYšlel-li zůstavitel poříditi písemně, jest naprosto nepřipustno, uznati písemné
poslední pořízení za ústní a odůvodňuje tento názor tím, že· svědci při
ústním posledním pořízení projev posledttí vůle vnímají, kdežto při diktování písemného posledního pořízení projev této vůle ne j výš e n á h od o u slYŠí a teprve od pozdějšího okamžiku {g 579) účinkují jako svědci
obřadní.

Také Pfa!f-tloffmann <Kommentar II. str. 139, 171, Exkurse II. str. 68)
sdíH -přísné ,právní stanoviskO', uče, že zůstavitel nemusel mHi: j:asnou
představu '0 formě posledního pořízení, již dlužno zachovati, že se jeho
vůle nemusí rozhodnouti pro určitou formu (ústní či písemní), že však,
rozhodl-li se pro určitou formu, právě tato forma musí býti chráněna a,
byla-li pochybena, jest poslední pořízení neplatným, i když náhodou zev~í
skutková pods,tata jiné, avšak nezamýšlené, formy tu jest. Proto pry,
chtěl-li zůstavitel písemně (aJ.lografně) pořizovati, jest nepřípustn'o zachovati v platno-sti aJ10grafní poslední pořízení, této form~ nevyh<;vuj~cí, i kdy~
je zůstavitel před svědky sám diktoval, tak Jako pry nelze ustll! posledU!
poHzení dle odstavce dmhého § 585 obě. zák. písemně zaznamenané považovati za písemné. Avšak v e'xkursích k ~S 585 ,obč. zák. nezc[á se, že
by chtěl toto přísné stanovisko zastávati. Uvádí tam, že se v prakSi neJčastěji vyskytUje otázka, lze-li zamýšlený aJlografní, avšak této' formě
neodpovídající testament zachovati v platnos,!i jako ústní - otázka prý:
již dle jeho vÝvodů jsou-Ii tU' pochybnosti, vždy však tehdy záporue
jest zodpověděti, nebyl-li spis diktován v 'Přítom~o~ti svě~ků zůsta;,i!ele,
nýbrž někým jiným předčítán, neboť se tu nedo,stava zevll! skutkove podstaty ústního pořízení.
I<: Ungr'Ovll mínění 'přidal se též Svoboda (Er6rterung praktislche~
Rechtsfragen str. 68).
Naproti tomn mírnější stanovisko zaujímají Stubenrauch, K:rainz ano
i Krasnopolski.
Stubenrauch {Kommentar, § 585, POZll'. 1) dovozuje z § 585 ohč. zák.,:
že prohlášení zÍIstavitele, ústně ,pořizujícího, musi.,býti vážné: že ;nusí b,ýt!
projeveno v úmyslu ·pořizovacím (animU's, te'standi), tedy s vedomlm, prave
nyní učiniti pos,lední pořízení a že s táhoto hlediska nutno i vel~i~pornou
otázku, zda lze pro tormální vady neplatnou písemnou pnsledm vulI Jako
ústní zachovaii v pLatnosti, posuzovati a v jednotLivých ,případech rozhodo,vati. Nelze prý přehlížeti, že formanep.atří k subjektivní, nýb;~
k nbjektivní skutkolVé podstatě tohoto právního je.dnání: Nemusí tu bylI
vůle, zachovati formu, nýbrž jí zadosliučiniti ("sie muss ,~lC~t, ge;vollt.es mU'SSI ihr nur geniigt sein«). Ostatně prý tam, kde se Cl'm ustm proJ'ev
před svědky, zápis a solenisace písemnéh?' záznamu

Ull?

,adu, jev~ se

tento celý postup jediným aktem pořizovaclm a neodpovlda to pravldel-

~_~nem.u_'<La.='. věci,

míti za to, Ž'e úmysl

pořizovati

vzniká teprve

,pří

soleni-

sací záznamu.

Krainz (System V. vydání 1917, § 498) klade důr,az na to, by zůstavitel
sám svou poslední vůli před svědky skutečně projevil. Prot,o má za nedostatečné, když zůstavitel Jistinu, písemné poslední pořízení obsahuiící,
prohlásil před svědky za svou poslední vů1i. Nedostává-Ji se pak někte
rého požadavku písemné formy, nemůže býti zachován v platnosti ani
jako ústní poslední pořízení, třebas ji dal svědkům předčísti. Není však pře
kážky považovati ji za ústní poslední pořízení, když všeobecně správnost
listiny potvrdil a obsah její ústně sdělil, al už sám listinu hotovou před
čítal nebo posh!dní vůli diktoval.
Krasnopolski ("Erbrecht«) učí, že k této otázce nutno zajisté .přiwěd
čítí, chtěl-li zůstavítel obě formy spojiti a vyhověl-li jen požadavkům
ústního posledního pOříze;ní, nebo když z obs,ahu listiny a vý·povědí svědků
s určitostí nevy,plývá, že zůstavitel právě jenpís'emné ]Joslednípořízení
chtěl učiniti.

Ceskoslovenský nejvyšší soud pouze v rozhodnutí R I 332/20 měl pří
ležitost zaujati stanovisko k otázce a odpověděti k ní kladně, vyslovív, že'
písemná závěl, pro formální vad Ul neplatná, může platna býti jako poslední
vůle ústní, jsou-li tu zákonné podmínky ústní závěti.
Taktéž iudikatura bÝv,alého vídeňského nejvyššího soudu ustálila se
v témže smyslu. Odlišný názor vys10ven byl vlastně jen v rozhodnutí
ze dne 23. dubna 1872 čís. 3720 (Glaser-Unger 4583), ve kte'Cém se pravÍ,
že zvolil-Ii zůstavitel jednou ne]Jochybně pro posled'ní ,pořízení formu písemnou a neupustil-Ji od této volby, nelze zápis, jsoucí pouhou osnovou,
zachovati v platnosti jako ústní poslední pořízení, kteréž zříditi zll's'tavitel
ani nezamÝšlel; a v wzhodnutí ze ·dne 21. ledna 1904, čís, 16.907 (GlaserUng'er N. f. 2581).
Není nezajímavo, že v maďať'ském právu, které do.sud na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi platí, otázka, o kterou jde, jest v zákoně výslovně
rozřešena a to ve smyslu pří s 11 ě j š í m. StauovU § 19 zákonného článku
XVI. z roku 1876 o formalitách při tes,tamentech, dědických smlouvách
a daro-vaních na,

případ

smrti v té

-příčině,

že: »•... n~bylo-U

šetřeno

'formalit, předepsaných pro písemné soukromé testamenty, be p(}slední
vMi takto prohlášenou jen tehdy pokládati za testament ústní, když bylY
zachovány formality ústního testamentu a testalor výslovně prohlásil', že
chce, "by učiněný projev vůle byl považa'ván za ústní testament.«
Plenární s,enát rozhodl se pro mírnější výklad zákcma a setrval na mínění, na němž soudní nálezy se Thstá),i]y.
Dlužno tu 4lřiv-oditi vyrovnání mezi dvěma zásadami právními. Jednou
z nich jest, projev p'oslední vůle, pokud jen lze., zachovati v pratnosti,
dmhou pak jest, že platí jen ta poSlednj'vůle, jež vtěle,"" byl:a do některé
zákonem uznané

f.ormy~

Nezbytnost jest, by zůstavitel měl úmysl, učiniti poslední pořízeni, aby
úmysl ten jasně a neUamně projevil.
O poměru projevu ku zvolené formě právě poznamenává P!afffl.C>ffmann při výkladu § 577 obč. zák., že· jako- slouží fOTma ku zjištění
úmyslu, pořizovati, tak jest bez něho nemožna, nýbrž jen zdáním jejím.
Důsledek z této věty vyplývající jest pak te<J, že, je-li tu úmysl pO·řizo
vati, byla-li však zvolená forma pochy,bena, bylo by nes·právným, celé
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právní jednání, zvolené formě -předcházející, jiné formě však vyhovující,
PGvažovati za -neplatné. Pok1esl;:em tHoti-ftrrrrrě-rrebyr---uvšerrr--úmysl, po;. .-'
řizovati, do ní vtělen tak, jak bylo úmyslem zůstavitelovým, .lX neby!o
tudíž právní jednání pOdle zůstavitelovy vůle zákonným způsobem zachycen". Byla-li tudíž řádně projevená vůle zůstavitelDva v tisltinu vtě
lena, avšak nešetřeno při tom všech předepsaných náležit06tí, stává se
neplatným dle § 601 obč. zák. prohlášení vůle jen tak, jak se na venek
jeví, tedy listinou a nikoli tak i prohlášeni ústní, § 585 obč. zák. vylwvuiící; nebo! tu_ není dle § 601 obč. zákona _příčiny, by bylo jedním dechem
i toto za neplatné prohlášeno. Vždy! tím by byla zrušena v"lba a zákonem zabezpečená disposice zůstavitelova s jeho majetkem, přes to, že
vyhovovala jiné přípustné formě projevu poslední vůle.
Jako při jinÝch právních jednwních jes,t i při posledním ,pOřízení- z pravidla zůstaviteli forma poslední vůle prostředkem k účeli a nikoli účelem
samým. Tomu učí nezkalený poznatek čerpaný z denního života. Zůsta
viteli z pravidla nezáleží na určité formě posledního pořízení, nýbrž na
trnu, aby s právním účinkem pořídil o své jmění; pořizuje-li .písemně"
lze z pravidla důvodně předpokládati, že, je-Ii písemné posLední p-onzení
z jakéhokoliv formálního důvodu neplatným, zůstavitel, kdyb,y to- byl
předvídal, byl by beze všeho souhlasil i s tím, by pos,lednl poříze-ní alespoň
jako ústní v _platnosti bylo' zachováno,
Tím odůvodněna je,st prvá část odpovědi k Htázce první.
Druhá část téže právní věty postihuje pří-pady, arciť mimořádné, nicméně však myslitelné.
Třebaže totiž z p r a v i d I a bude zůstaviteli lhostejno, zda jeho poslední
vůle bude za platnou uznána ve formě, jÍm zvolené, či v'e formě, jím sicel
nezamýšlené, skntečně však splněné, mohou vyskytMuti Se výjimečné
případy, kde zůstavitel ohtěl úmyslně .pouŽíti ien určité, jím zvolené- Formy
poslední vůle a každou jinou formu posledního pořízení vyloulčitl. Vykazujeť iakpí-semní, tak ústní forma posledního pořízení jisté výhody a nevýhodY. Při písemním p()sledním pořízení nositelem poslední vúl" jest Hstina, při ústním posledním pořízení svěřuje se poslední vtlle pamMi
svědků. Při oné formě jest nebezpečí padělání závěti, při této- formě pamět
svědků nebývá vždY spolehlivou a vždy s úmrtím svědka zanikne nenahraditelně nositel poslední vůle. Listina, pokud zůstane v rukou pořizo
vatele, jest nositelem poslední vůle diskretněj-ším, než o'soba svědkova,
odvolati písemné poslední pořízení jest pro zůstavitele daleko. jednoc!ušší
než jest tomu při ústní závěti. Tyto a podobné ůvahy mohou přiměti zů
stavitele k tomu, že rozhodne se pro určitou formu, chtěje jen této formě
a vylučuďe úmyslně každou jinou formu. V t~k;ových pří.padech nutno
i v tomto směru ctíti vůli zÍlsla vitelovu, neboť tu sle neobmez:ovala jen na ~
obsah právního jednání, nýbrž i na zvoleno.u, zevní formu; tu srostlo_
právní jednání s formou v nerDz]učný, na sobě závislý celek a pak ovšem
vadností formy musí -padnouti dle § 601 obč. zák. i právní jednáni samotné.
Ježto však pravidlem Jest, že zůstavitel' nechce formě pro formu, ný-brž
pro účel, nutno důkaz o opačné zůstavitelově vůli uložiti dle povšechnýoh
pmcesuálních zásad tomu, kdo tvrdí, že byla zde výjimka z pravidla,
totiž tomu, kdo popírá, že by písemné poslední pořízení mohlo obstáti
jako ústní ,poslední pořízení,

- -- -

K o t á z c e 2.
Má-li v případech, o nichž byla řeč, písemná poslední vůle obstáti jako
ústní 'Poslední pořízení, nutno přirozeně trvati na tom, by ve všem všudy
bylO vyhověno náležitos~em §§ 585 a 586 obč, zákona. Nezbytným přeli
po-kladem jest tudíž mimo jiné, by pořizovatel vážně prohlásil svou poslední
vůli před třemi způsobilými a současně přítomnými svědky. Jedním
z těchto s,vě?ků může nepochybně býti ten, kdo- byl pisatelem listiny, jež
pro formalm poklesek nemá platnosti jakožto písemné posled-ní .poHzení.
To plyne zcela jasně z ustanovení § 581 obč. zák. Do-datek téhož § 581,
dle něhož, neumí-li ,pořizovatel čísti, jest pisatel listiny z jejího předčítáni
vyloučey'.nepřichází zde v úvahu. Předpo-kládá! se v příp-adech, jimiž jest
se tuto/zahývati, že pořizovatel sám ústně svou poslední 'Vůli celým jejím
obsahem před s-vědkyprohlásil, takže předčítáním listiny někým jiným,
než právě pořizovatelem nebylo by vu,hec vyhověn" předpiSU § 585 obč.
zák. Může-li pisatel listiny zásadně býti pojat do počtu svědků poslední
vůle jakožto ústního posledního p'ořízení, není zákonného důvodu, by
ohledně něho Vytyčovány byly jinaké požadavky, než ohledně svědku
téže poslední vůle, kteří nebyJi pisateli listiny. Nelze proto zejména pojmu
obř-adného svědka rozuměti ohledně pisatele listiny jinak, než jakým pOj,m
ten jest u jinakých svčdkůposlednl vÍlle. V tom směru není arciť zásad'1"
námitek proti nauce, vyžadující, by proniknuti byli pořizovatel i svědck
posledního pořízení vůlí a vědcmím, onen, že ten, před kÝm pronáší svou
poslední vúli, má býti a jest svědkem poslední viJle, tento, že chce býti a
jest s'včdkem této vůle. Nelze však lJřistoupiti na další požadavek oné
nauky, by ten, kdo dovolává se posledního pořízení, kromě obřadností,
zákonem výslovně vytčených, zvláště ještě iakožto podmínku platno;ti
posledního pořízení onu vůli a ono vědomí d1okazovaI. Zákon tohoto požadavku nestanoví a z povahy věci požadavek ten nevyplývá. Pravidlem,
tkvícím v rozumné úvaze sběhu věcí, jest, že pořizovatel, pronášeje -svo·u
poslední vůli k přítomné osobě, schopné býti svědkem posledního poří
zeni, nemá a rozumně nemůže míti jiného úmyslu, než že činí osobu tu
SV}Tm di'lvěrníke,m a jí, jako takovému, svou p'oslední vůli slvěřuje, a že
osoba ta, sledujíc ,projev pořiz.ovatele, dává tím zřejmě na jevo, že přijímá
na sebe roli pořizovatelova dúvěrn1ka a nositelé -prohláš·enÍ poslední vůle.
Kdo mluví k jinému chce, jako· rozoumný čbvěk, by byl slyšen, iest si toho
vědom, že jest slyšen, a chce, by byl slyšen a by projev, vtělený v živé
slovo, dostal se k vědomí toho, ke komu bylo mluveno, a vepsán byl jako
by v listinu v p-amef toho, ke komu bylo mluveno. Nejinak s pozměno-u
má se věc u toho, ke komu bylo mluveno. Logicky a psychologicky zcela
neopodstatněnou byla by domněnka, že ten, kdo mluví k jinému s tím bY
. co- řečeno, bylo tímto druhým napsáno, činí ho jen pouhým nástr~je~
vtělení. slova do li'stinv, že"to, co ,k němu mluví, nesvěřUje a neehce s,věřiti
jeho paměti, nýbrž jeho prostřednictvím listině a že týž duševnl _pochod
o~ehrává sc v mysli pisatele. Vždy! pOřizovate!, sdělUje do pisatelova
pera svou poslední vúli, musí mu ji napřed ústně sdčIiti ,a- pis·afel musí
mluvené slovo dříve jako tako-vé Il-ostříci, než vtělí je v listinu-o
, Nelze arciť popříti, že 111ohou vyskytnouti se pIí,pady, kde byl sice
ustní projev učiněn v přítomnosti někoho, kdo fysicky jest na místě ale
proiev nesměřoval k němu, kde k němu mluveno nebyl-o a mluveno 'býti
nechtělo a kde on mluveného neposlou.chal a poslouchati nezamýšlel a
Civilnl rozhodnuti. IV.
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zejména nezam:\ršlel,mG-Y tím, co slyšel, svou paměť ehtěžuva-L---Je-st-z-ejména
též myslitelno, že pisatel listiny byl v pravdě pouh~rm p.sacím m·echanismem, že s,lova projdou jeho myslí do péra a odtud na papír, na této' cestě
však v mysli neutkvÍ. Než vše to jsou právě případy v}rjimečne, jsou to
úchylky z pravidla, není d!eprávního pravidla věcí toho, kdo d(}Volává se
projevu poslední vůle jakožtc, ústního pořízení, nýbrž jest na tom kdo
popírá platnost tohoto posledního pořízení, by tvrdil a dokázal, že ~dála .
Se podobná mimořádnost a nepravidelnost. Při opačném stanovisku byJe>
by jen logick~·m důsledkem, vytknouti zajis,té neudržitelný požadavek, by
ten, kdo dovolává se pro sebe ústního posledního pořízení, dokázal, že
svědci po,slední vúle pořizovatelův projev po celou dobn bedlivě a pozorne
sledovali, jemu ve všem vš·udy jasně porozuměli·a obsah poslední vůle na
místě a odtud dále nezakaleně si zapamatovali. Tímto požadavkem smíseny
by byly nepatřičným způsobem dvě zcela rozdílné otázky. Jednak otázka
zevnkh náležitostí ústní poslední vůle {§ 585 obč. zákona), jednak otázka
důkazu takovéto poslední vůle {§ 586 obč. zák.). V tom, že těchto dvou
otázek přísně nerozlišují, spočívá právě omyl těch, kdož z pojmu obřadných
svědků dovozují shora naznačené, rozumně neudržitelné důsledky a kdož
zejména s téhož hlediska již předem v případech, o nichž jednáno k otázce
prvé, ~yl'ličovati chtějí pisatele listiny jako svědka ústníhO! pOřízení, neb
alesllon ukládati obmyšlcné osobě po této stránce zvláštní povínnosti
dů'kazn'Í.

Čís. 1539.

Přerušiti exekuci dle § 3 uařízení vlády republiky Českosloveuské ze
dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a 11. (nařízeni vlády republiky Česko.',
slovenské ze dne 19. prosince 1921, čís. 472 sb. z. a n.) nutno 1 ohledně
nároků, o nichž bylo v otázce měnové před 2. květnem 1921 právoplatně
rozhodnuto.

(Plenární ro,zhodnutí ze dne 13. března 1922, čís. pres. 162(22.)
Pro odchylnost soudních nálezů v otázce, které případy exekuce podléhají předpisu §. 3 nařízení vlády republiky Československé ze dne 21.
dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n. (nařízení vlády republiky Česko.slovenské
ze dne 19. prosince 1921, čís. 472 sb. z. a n.), vYžáda]o si ministersjvo
spravedlnosti posudek Nejvyššího soudU'. Plenární senát Nejvyššího soudu,
jemuž otázka byla předložena, odpověděl k ní shora vytčenou právní
ZáS.aú0U.
Důvody:

Při praktickém provádění nařízení vlády ve dne 21. d·ubna 1921, čís.
173 sb. z. a n. vyskytly se co do otázky, které případy spadajÍ po,d 'listanovení § 3 tohoto nařízení, dvě různá mínění, z nichž jed.no se přikloňuje
k výkladu, že exekuční vymáhání pohledávek, uvedených y § 1, jest vyloučeno jen potud, pokud exekuční titul zní na starokorullové ,pohledávky
bez dalšího označení, kdežto exekuce se připouští tam, kde pohl'edávka
vznikla sice před 26. únorem 1919 a původně bylo spomo, ve které měně
jest ji splniti, ale právoplatným rozsudkem, vydaným před 2. květnem 1921
bylo ro·zhodnuto, že jest ji splniti v korunách československých; _ druhé
mínění pak vykládá s,j ustanovení § 3 dotčeného nařízení tak, že vedení

ve všechpřipadech, kde jde o SPlnění pohledávky
slarokorunové a vzniklé před 26. únorem 1919, at již rozsudek zní
na jakoukoliv měnu, třeba československou.
Nelze neuznati, že první mínění má mnoho do sebe. Bylo-li právoplatně
rozhodnute, že zažalovaný peníz má b:sHi zaplacen v určité měně - česko
slovenské nebo rakouské, - byla tím sporná otázka měnová konečně Vyřešena, a nelze tvrditi, že mezi stranami je s t na dále sporna měna, ve
které jest splniti závazek. Věřitel nabyl právoplatným výrakem soudním
právo na to, by mu pohledávka byla zaplaoena v měně, která byla v rozsudku stanovena, a dlužník není povinen, by plnH v jiné měně, než na
kterc1ll zní rozsudek. Zákonnou zásadou jest, že nabytá práva nesmějí- b1Tti
rušena.
tIledíe k doslovu § 3 dotčeného nařízení a k dějinám vzniku tohoto
nařízeni zdá se však nejvyššímu soudu druhé mí-není přece býti správ-

exekuce

jeslvyloučeno

púvodně

nějším.

Stanovif § 3, že exekuce a prozatímní opatření pro pohledávky, uvedené v § l,"jslOu nepřÍ-pustny, a exekuce, za-hájené již v den účinnosti naří
zení, mají z úřední moci nebo na, návrh být[ odloženy. Ner()Zlišuje se, zda
exekuční titul zní prostě na koruny bez bližšího označení, nebo na koruny
československé po případě rakouské, tak že zahrnuje dosl,o,v § 3 v sobě
též phpady posléze vzpomenuté. Nelze nepřipomenouti, že dle stálé judikatury nejvyššího soudu není možno v exekučním řízení řešiti otázku
měnovou, při'souzena-Ii rozsudkem p·ohledávka, vznikl:ipřed měnovou
rozlukou v korunách bez b1ižšího označenÍ.
Kdyby správným byl výklad cpačný, nebylo by vúbee místa pro po·
užití § 3. MysHtelným byl by trojí případ : Otázka měny není ještě právo·
platně vyřešena, jsoué předmětem rozepře stran. V tomto, připadě nutno
dle § 1 spor přerušiti, ve sporu ,nemůže dojíti ku vzniku exc'ktlčnih,o titu,lu
a nemůže proto přirozeně dojíti ani na exekuci. Druhý případ byl by ten,
kde jest exekuční titul, zn.čjící na koruny bez bližšího označenÍ. Takovýto
exeku'cní titul nehodí se za základ exekuce, otázku měny nutno teprve
vyřešiti spOf'em a ,pj,atí zde pak totéž, co v případě prvém. Třetím pHpadem byly by exekuční tituly z doby přede dnem 2. května 1921, v nichž
měnová otázka byla právoplatně vyřešena. Tyto případy o·pačné míryění
výslovně vy,lučuje z použití§ 3.
Z důvodo,vé zprávy k nařízení vlády ze dne 21. dubna 1921,Čís. 173
sb. z. a n. pak vyplývá, že nařízení to bylo vydáno hlavně za lim účeľem,
by zamezeno bylo poškozování, zájmů věřitelů československých, k n)mž
náleží i československý stát sám. Uvádí se v důvodové zpráVě, že rakouské
so.udy důsledně rozhodují, že závazky znějící na staré rakcusko-uherské
koruny plniti jest v korunách ral}o'us~ýcb, a uplatňují toto stanovisko
i při pro vád ě II í ex e k u c í podle rozsudkú, vydaných soudy česko
slovenskými, jež rozhoduií, že závazky, znějÍcí na staré rakouskoruherské
koruny z doby před rozlukou měnovou a splatné na území česknslnvenské
republiky plniti jest v korunách československých, a to i tehdy, když
dlužník má řádné bydliště nebo· sídlo v repu·blice' rakouské. Z t"ho jest
patrno, že tuzemští věřitelé nemohli proti rakouským dlužníkům zjednati
průcho,d svým nárokům na zaplacení v korunách československých, i když
se jim podařilo vymoci si příznivý jim rozsudek soudu československého,.
V důvodové zprávě dále se zdůrazňuje, že poněvadž dostrd nenalezena
15'
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Dllvody:
zákl~dna pro ~b~ strany přijatelná o zpúsobu vyrovnání vzájemných pohledavck, pokladano bYlo za nutno, čeliti dalšímu praktikování zásad shora
v~líče~ých prozatímním opatřením, dle něhož do té doby, než otázka
menova bude konečně rozřešena ať již dohodou nebo jiným způsobem
soudní vy~áh~ní vzájemnÝch pohledávek, znějících na rakouskc,-uherské
koruny, ma byti vyloučeno, - a že proto bylo mezi delegací rakouskou
a :~s~uPc~,vlá~y československé ujednáno, že obě vlády vydají souhl~sně
zneJlcl nanzel11, kterým prozatÍm do konce roku 1921 zapovídá se soudní
vymáhání vzájemných pohledávek, znějících na rakousko-uherské koruny,
p,~kud J~~t spo:no, ,ve~~eré ~ěně jest platiti dl,uh, - spory o' takové pohleda;:ky JIZ zahaJene z uredl11 mocI nebo na návrh některé strany se pře
r~sl, - , a, ex e k u c e s e odložÍ, Příslušné nařízení rakouského sp.cilkoy'eho ~lmsterstva spravedlnosti ve SllOdě se spolkovým ministerstvem
tmancI ze dne 27, dubna 1921, čís, Z46 bylo uveřejněno ve sbírce »Bundesgesetzblatt fUr díe Republik Ocsterreich« v kuse 107, vydaném dne 30,
dubn~ 1921, PI::tnos.t n~řízení ze dne Zl, dubna 19Z1, ds. 173 sb, z, a 11.
byla ",e~ 2 nanzem vlady ze dne 19. prosince 1921, čís, 47Z sb, z, a ll.
prodlouzena do 31, prosince 1922,
•
,~a t~dlto okolností dlužno se přikloniti k názoru, že dle § 3 dotčeného
nanzen~ ]S"OU ~~ek~ce a~, prozatímní opatření pro pohledávky, uvedené
v § 1 te~oz nanzem nepnpustny i tenkrát, když otázka měny, která byla
v rozepn sporna, práv(}platllým rozsudkem, vydanÝm před Z. květnem
1921, byla rozhodnuta,

, Neb?lo by také zajisté spravedlivo a služno, kdyby měla rOé'hodovati
M!,o,drla okolnos,t, zda rozs'udek, přiznávající věřiteli pohledávku· v určité
m,e;>e, stal se pravoplatným před Z, květnem 1921 nebo později tak že by
v~ntel ,v pr~ním případě mohl vymáhati svou pohledávku exekuci; v dru11em vsak 11!kohv,
.
Čís. 1540.

Nejde o to, zdali pravní jednání, z nčhož žadateli vzešla tvrzená pohledávka, jest obchodem na jedné či druhé straně či na obou, nýbrž o to, zdali
tato pohledávka povstala z obchodu z a s í I a tel s k é h 0, Z obsahu návrhu plyne jer" že siodpÍIrce u navrhovatele uložil ve skladišti 30 psacích
stolů, že s nimi přes. vyzvání navrhovatele nedisponoval a že si navrhovatel účtuje na skladném 1860 K, Jde tu tedy o smlouvu schovací (§ 969
obč, zák. a čL 290 o,bch, zák) ,a nikoli o smlouvu speditel'skou {čL 379
obch, zák,), Nelze proto užiti ustanovení čL 382, 387 a 375 obch, zák, na
tento případ, a byl tedy návrh na' veřejný prodej věcí u navrhovatele
uschovanÝch pro jeho pohledávku 'la skladném právem zamitnut
Čís. 1541,

Uznání pOlmd se týče pOjištění pohledávky v řízení vyrovnávacím není
takovým exekučním titulem, jakým je zjištění pohledávky v řízení konkursním. Právní povaha narOvnání v řízeni vyrovnávacím.
(I,ozh, ze dne 14, března 1922, Rl Z68/22,)
Vymáhaiid věřitel opřel. SVllj cxckUlčnÍ návrh p,Quze o to, že vymáhaná

pohledávka byla obs,ažena ve vyr'ovnacím dlužníkově návrhu, jenž byl
přijat, soudem schválena nabyl právn'í mc:ci, E x e k II ční s o' u d návrhu
vyhověl, rek II r sní s o u d jej zamítl, D ů vod y: Vymáhající věřitel
opírá svůj exekuční návrh jedině o' to, že vyrovnáv.ací návrh Karla T-a,
obsažený ve spisech krajského soudu byl dle předpisů vyrovnacího řádu
predepsanon vetšinou věřitelú přij,at, soudem schválen a že nabyl právní
moci. Avšak tím nestala se pohledávka jeho ještě vykonatelnou, ježto v ří
zení yyrovnacím neplatí předpis ,~ 61 konk. řádu, dle něhož na úkladě
zápisu pohledávky do seznamu přihlá·šenj'·ch pohledávek, nebyl-Ii úpadccm
, výslovně po'přen, lze po zrušení konkursního řízení na jměn"í dlužníka vésti

exekuci. V řízení vyrovnacím neprovádí se zkoušení ,a likvidování pohle.
dávek chledně jich pravosti a likvidn'osti jako v řízení konkursním a není

, Zasílatel (spediter) nemůže se domáhati pr-odeie věcí II něho uschovan~c~ p~o p.ohle~ávku n3 skladném, byly.1i mu věci dány pouze do uschov3m, mkohv vsak ku dopravě,

usnes'ení soudu o schválení· vyrovnání žadn~Tm titulem exekučním. Aby
pohledávku svou mohl po- nesplnění závazků, v řízení, vyrovnacím dluž-

!Rozh, ze dne 14, března 19ZZ, R I 206/22,)

níkem převzatÝch, exekučně vymáhati, musel by . věřitel prokázati ještě
titul exekuční, jemuž zákon přiznává vykonateln'ost, takovéhoto titulu
však

s o u d ~ r v é ,s t o I i ~e povolil zasílateli prodej dle čl, 38Z ohch, zák,
pro skladnc, za V~CI, dane n2u v uschování. Rek u r s' 11 í s o' n di návrh na
prodej ,zamltL,D u vod y: Zádaný prodej podle čl, 382 obch, zák. nelze
po,:ohti, PI:otoze ž,adatel neosvědčil, že lim pohledávka vznikla z o'bchodu
zasllatelskeho, N,aopak ve svém návrhu uvádí pouze, že si stěžovatel u něho
st,olY U'schov,aL Slo tedy pOd:e jeho návrhu jen o smlouvu uschovacL Když
v;ak pohl:~a:ka, Jeho nevzesla ze smlouvy zasilatelské, podle čL 389 'Úbeh.
za~, nepozlva v~~od" uvcdenýdl v odd~leo obcho'dech zasHatelských, zejmena, ne pO,dle cL 3~2 obeh. zak. Nema tedy navrhovatel zákonného zá.
stavwho prava na prcdmětech mu svěřených,
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,

stěžovatel

ku svému návrhu na povolení exekuce ani

nepřiložIl

ani

se titulu takového nedovolává i bylo ]Jroto vzhledem k předpisu S. 3
odstaVeC. H·eH -ex, ř. návrh na poý-olení exeku.cc zamítnouti.
Ne 1- vy š š í s o II cl nevyhovět 'dovolacímu rekursu.
Dúvody:
RozhodnLltí soudu rckursního vyhovuje věd i zákoHu. V §. 61 konk.
z roku 1914, obsaženo jest ustanovení O! exekučním právu věHtelú po

řádu

zf'l1§enL konkursu; podmínkou vedení exetmce jest podle jasnéhO' znĚní
tohoto § 61 nejen okolnost, že dlužník nepopřel výsl,ovn:ě ,pohledávk.y.
o kter,'O jde, nýbrž také, že pohledávka ta byla v řízení konkursním zji:
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šÍěna. Vyrovnávací. řízeni, vedené o imční K8rJLL.a,_~.:.š-a-k-z-f~-šeno
nýbrž bYlo dleš 5:5 vYr. řádu úspěšně skončeno 'uzavřením a sOl1dní~
potvrzením vyrovnání. V řízení vyrovnávacím nekoná se zjišťování, pravosti a likvidity pohledávek, tak jako děje se v řLcenÍ konkursním' v §§ 37
až 45, vyr. řádu obsaženy j·S0'U podstatně jiné předpisy než v řádu konkursmm. Nelze tedy v tomto případě dle § 63 VYL řádu užiti Obd'Obně ustan'Ovení § 61 konk. řádu o právu, věřitelově, vésti exekuci na základě zápisu
pohledávky do seznamu přihlášených pohledávek. Ustanovení čtvrtého
odstavce § 46 vyr. ř. nemění na tom ničeho. Dle tohoto. ustanovení muže
v,yro_vnáv~cí komisař pojištěni pohledávky, dlužníkem popřené, naříditi
tymze zpusobem, Jaký určen je,.( ve vyrovnání pro zaplacení pohledávek
nepopřených, věřitel pak jest v tomto případě povínen, uplatniti sv o·!! pc~ledávku y urdté lhůtě, síce pojištění pomine. Stěžovatel z toho u,snzuje,
ze Je zde uplna obdoba předpisu konkursního řádu, dle' něhož věřitel musí,
nebyla-II pohledávka jeho uznána, v určité lhírtě ji zažalovati chce-li si
z~cho:,ati svá práva v řízení konkursním; stěžovatel dále dos'p,vá k záveru, ze pohledávku, Ve vyrovnávacím řízení dlužníkem ne'popř'enou slu'ší
pokládati za zjištěnou a že pohledávka ta musí platiti proti dlužník~vi za
llzn~no~l i D~ skončoenÍ vyrovnávacího řízení, takže tento nemúže J:i potom
P~P:r.ay, a ze v dusledku toho jest pohledávka ta vYkonatelna. Tomuto
nuuel1l, nelze P!!svědčiti. Ze zákona nevysvítá, že by uznání {nepopření)
pohledavky v l'Izení vyrovnávacím, pokud se tÝče její Pojišlění,'Sicher_
stell~rn_g), v řízení tomto rovnalo se iejímu, zjištění Weststellung). 'Uznání
(p,onstem) DOhledávky v řízení vyrovnávacím nemůže tedy pokládáno
bYh z,a podobný exekuční titul, jakým je Zjištění pohledávky v řízení kénkur~~I.m. Okolnost, že dlužník mohl by po skončení vyrovnávacího řízení
popnl! ?o!ll~dav,ku, jež v řízení Onom popřena nebyla, iest nerozhodna pro

zodp~lve~elli otazky vykonatelnosti vyrovnání, v řízenf vyrovnávadm
u~avr.cneho a soudně ·potvrzeného. Věřitel nemúžc sivá práva ,proti. dluž-

nI~?V! ~yvozov~ti

v,tomto případě z § 61 konk. ř., nýbrž jen z vyrovnáni,
v nzem vyr~:navaclm uzavřeného a soudně pc'tvrzeného, ve spojení s §~, ,

53 a 54 VYl. radu. Tot'O v:wovnání jest co do svého obsahu' a svých ÚČ"lků
podro!'eno v podstatě týmž předpisům, jako nucené narovnáni v krll!~urS1l1~ ří",ení, ale ,s těmito odchylkami: 1. K'onkurs nelze dle § 157 konk.
r. v ~p~lpade nuceneho narovnání zrušiti, dok-ud umluvená pojištění. nejsou

vY~~z~na;

v tom

SPočívá

Hstota prc,

uskutečnění

nuceného nar'ovnání,

zvlaste pro provedení umluveného pOjištěnÍ. Naproti tomu dle prvého
orlst~vce § 5~ ~yr. ř. dlužno řízení vyrovnávací prohlásiti skončeným,
~dyz vyrOVnanI Jest soudně potvrzeno, scud pak Depečuje o to. zdali
]IS~ot,a pro splněni vyrovnání jest poskytnuta čili nic, takže věřitelúm Zústava, pOl~~ehá?o, by, dom~ha!i se vhodné jistoty na dlužníkovi. 2. V konkursnrm 1'1zenr mUSI pO.prené pohledávky bÝti bezvýjimečně pOjištěny.
V ř~zení vyrovnávacím může dle čtvrtého, odstavce II 46 VY'!'. ř. vYI'ovnávaCl kom!~ař ,Mříd~ti pojištění popřené pOhledávky, ale neupOosi,echnu'tí
t~hoto nanzenr nema dle zákona žádných následků nepříznivých Pro dl'už~Ik,,; a to vzhledem na oko'ln05t. že ani věřitelé přednostní a ostatní věřitelé
Jlchz ,poh~edávky dlužník uznal, nemusí býti nijak pOjištěny v řízení Vy~
rC'_,::?av~cu~. Zde platí totéž, co. plaH vúbee o popřených pohledávkách:
Ventelu~ Jest volno. uzavříti vyrovnání jen v tom případě, když dlužník
anebo treII osoba nabídne i'stotu za popřené pohledávky.

Čís. 1542.

Zákou ze dne 17. března 1921, čís. 121 sb. z. a U., upravující s,taršÍ\
smlouvy 00 těžbě dříví, vztahuje se i ua dodávky dříví, vlastu!m nákladem
majitele lesa vyrobenéhO, a není obmezeu l1a smlouvy kupm.
(Rozh. ze dne 14. března 1922, R I 271;22.)
Majitel velkostatku ujednal v roce 1912 s pachtýřem sklárny smlou·vn,
dle uíž měl mu po řadu let dodávati .palivové dřevo. při čemž ~yla určena
cena za jeden prostorov~' metr. Po vydání zákona ze dne 17. brezna 1921,
čÍ-s. 121 sb. z. a n. domáhal se majitel velkostatku zvýše'~'í e.en dřev:,;
Návrhu bylo s o u d y vše ch tří s t o i ie vyhověno. V otazkach, o nez
tu jde, uvedl Ne j v y Š š í s o u d
v

důvodech:

Pcnevadž dovolací rekurs směřuje proti srovnalÝm rozh'odnutím ~l,Z~
ších soudů, mohl by se dodčlati úspčchu jen za předpokladů '§ 16 ne'SP; nz.
ze dne 9. srplla 1854, čís. 208 ř. zálL ZřejmÝ odpor se SPISY a zmatecuost
nejsou ani vyt)'Tkány; tvrzené patrné nezákonnosti však tu není. St~žolva.tel
spatřuje ji v tom, že rekursní soud ve shodě se sm;dem prvm, stohce

uznává že na
dne 17:

poměr stěžovatele

k navrhovatelce se vztahUje

za~oln

ze

března 1921, čís. 121 sb. z. a n. Vytýká, že se. {ekUrS~l soud

úzkostlivě

drží slov zákona, nejda po pramenu

II

vzmku Jeho. Vytka tet

bezdůvodná, nebnť neJen z jasného znění zákona, nýbr~ i z jeh~ pra~
menů plyne správnost názoru rekursního soudu a nespraVl10st vyvod~
stěžovatelových. Stěžovatel se domnívá. že dotyčnÝ zákr:n má ua m;y'sh
jen přenechání dříví na stojatě nebo té které pas,eky, ne vsak odkup dnv!

jest

palivového: a že zákoli pLatí jen tehdy, jde-li o samostatne sml'ouvy
prodej oNé, nikoli však při pomer~ pacht?vním; takým jest~ pO~1čr st~~o

'vatele k navrhovatekc. Než v duvO'dove zprave k osnove zakona I(tlsk
1:298) zcela povšeehně se uvádí, že na vrženým zákonem mají býti alespoň
částečně odstraněny neblahé a dalekosáhlé následky, jež vznikaJÍ v mno:
hých případech lesnímu hospodářství z dlouhodobýe~ smluv o, pro_dej!
dhví, ujednaných v dobách předvále'čuých nebo' za valky, a ~~dur,aznuJe
se te nejde pouze o dříví, které má býti vykáceno, tedy o pnpady ]",0-

de1e d:říví"na stojatě, nýbrž že ještě nevir'hod~ějš! se ~řetelem ~ dnes11l~
drahotním pomerům jsou ony sml'ouvy, dle mchz majItel lesa J~st za"azán prodati smluvené množství dříVÍ TI' i ko II ': ll.a s t o Jat e ? 1e,se,
nýbrž dodati určité sortimenty dříví vlastním nakladem vyrohene;dale,
že vzhledem k různé právní konstru'kcr smluv (kupních, pachtc'Vnf.ch atd.),
o nH jde, jak se v praxi vyskytuje. zvoleno bylO' v textu zákona ozn.ačení, jímž se mají postIhnouti vše c h n y s~~ 1o u v y !O?O _dmh:u. T~:n
vyvráceny stěžovatelovy námitky. Pokud stezov~atel nvadl, _ze melo by t!
přihlíženo k tomu, že zpětná působnost zákcna težce ho, po~kozuJe, kdn
nemohl tušiti zvýšení cen dříví a je nezakalkuloval, st!ha vytka ta mkoh
soudy, nýbrž zákon, kterýž, ač vydán byl tepr,"'e _17. březu:, 19~1
vy"
hlášen 31. března 1921, přece výslovně stanovl, ze majItele lesu mohou
zvýšiti úplatu za ponechání těžby dříví neho přenechání výtěžků' jejich

a:

232
233

(lesů)

'~.~k~ý~r-,o~k~I~Y~2~O~;2::IT~a~dD~d~á~V~á;'-,ž~,e~~~~~d~~~;sJ~~-~

pro II počítá
o s p o ude<á,;'
,', ' ,
rok 1920;'21
s "
.
i doba před vydáním a vyhlášením zminěnéhozákona.
Čís. 1543.

. Předl!is '§ 527, odstavec druhý, c. ř. s. platí též v řízení o zbaveni své.
pr?vn?~tJ, .?ylo.1i nařízeno prvému soudu, by po výslechu toho, jemuž
ma bYh znzen pOdpůrce, vYdal nové usnesení.
(Rozh. ze dne 14. března 1922, R I 280/23.)

~ řízení o zbavení svéprávnosti zrušil rek Ll r s 11 í s o II cl usnesení
prvebo· soudu a nařídil mu, by, vYslechna stěžovatele znovu rozhodl,
zda mu má býti zřízen jJod'púrce. Ne j v y Š š í s o u ď odmítl dovolací
rekurs prozatímního podpůrce.
Důvody:

~)le §,527 c. ř. s. nelze napadati usnesení rekursníhb soudu, jímž usnesem ~rveho soudce bYl? zrušeno, když prvému soudci bylo nařízeno, by
P? vysl echu ~tran nove usnesení vydal a když nebyla usnesení rekursmho. soudu PFlpojena doLežka, by v -řize-nÍ pokračován'o až 0'0- právoplatnost! rozhodnutí ~ruhé stoli,e. Dle § 57 druhý odstavec zákona ze dne
28. cervn~. 1916" ČIS. 207 ř. zák., je,t v řízení o zbaveni svéprávnosti reku~; n~pnpust~ym, když by rekurs takový při u.snesení tého.ž druhu
v r:zenr sjJo;nem by] vyloučen. I(ozhodnu'tím rekurwího sou.du v pří
p.ade,

po stezovatelove vyslechu vydal nové usnesení. Právomoc rozhodnutí
tomu nevyh~až,:,na. ,Jest .te~y dovolací rekms dle !§ 527 c. ř. s. a § 57 odstavec druhy CIt. zak. nepnpustným a musil tudíž by ti odmítnut což již
prvním souelem státi. se mělo (,§ 528 c. ř. s.).
'
~

něhož,

bylo-li usnesení prvního soudu v druhé stolici zrušeno a soudu
první stolice uloženo, by, vyslechna strany, učinil rozhodnutí nové, lze

odporovati rozhudnutí rekursního soudu, jen tehdy, bylo-li v
veno, ž-e

příkaz,

udHený prvnímu soudu, má

\ře~pi.' § ~27, odstavec druhý, c.ř. s. platí i v řízeni konkursním. Stra.
zd~ účastníci.

O(ozh. ze dne 14. března 1922, R I 288í22.)

L~~mese,ní

reknrsní-ho soudu v

říze,n{

konkursním, jímž bylo zrušeno

. us,nesem pr;,ehn sO,udu a tomuto, nařízeno, by ve věci dále jednal, aniž
bY~'J vy?razena pravomoc" vznesl dlužník dovolací rekurs, jenž byl r bk u r s ~ lm s o u~; m odmltnut dle 's 527, odstavec druhý, c. ř.s.a § 172
konk. r. Jako nepr)pustný ..
Ne j v Jl

ŠŠÍ

s o II d

nevyhověl

b:~Hi

něm

stano-

vykonán teprve, až

rozhodnutí to nabude muci práva. Na místo str a n nastupují v kon-

kursním řízení samozfeime účastníci, dotčení zrušenhn usnesení prvého
soudu. Z toho, že v druhém c·dstavci ~. 176ko.nk. ř. jest citován § 528,
ne však § 527 c.ř. 5., neplyne, ž,e § 527 c. ř. s. nemá místa, zvláště když;
v pamětním spise ministerstva spravedlnosti -k zavedení konkursního.
řádu VÝslovně se připomíná, že rekurs jest podroben všeob-ecn"S'm' před

pisúm civilního.
konk.

ř.

řádu

soudníhG. Ani z toho, že dle prvního odstavce § 176

lze v rekursech

uváděti

nové okolnosti a

průvody,

nelze odvo-

diti, že v konkursním řízellí jest vyloučena platnost § 527 c. ř. s. Platí!
ustanovení prvního o.dstavce § 176 konk. ř. Ien při rekurse'ch pří p u s tn Ý c h. Právem tedy odmítl rekursní soud dovolací rekursy jako nepří
pcstné. K tomu byl beze všeho oprávněn, uebo! dle ustálené judikatury
náleží nejen sou1du prvé stolice, bv odmítl.
středky,

nýhrž opominul-Ii tento· tak

nepřípustné

učiniti, přísluší

,opravné pro-

to též soudu druhé

stolice.
Čís.

1545.

Z rozhodnutí nejvyššího správního soudu, jímž ku stížnosti jednoho
nájemníka zrušeno bylo usnesení nájemního úřadu o přípustností zvýšen,
činže

všem

na vráceni

nájemníkům

zvýšku činže.

domU,

(Rcozh. ze dne 14.

nemůže

března

vy,'ozovati jiný nájemník nárok
1922, I( 1 292}22.)

Zalujícímu majiteli domu bylo rozhodnutím nájemního úřadu ze dne
12. ledna 1921 ve smyslu § 8 zákona ooehraně nájemníků ze dne 8. dubna

Čís. 1544.

namI mmeny JSOU

vody:

Dle § 172 konk. ř. dlužno, pokud v kc·nkmsním řádu neuí jinak ustanove'110, v řízení šetřiti obdobně předpisů civilního řádU' s{)udního a jtuisdikční na-rrny a jejich uvozovacích zákonů. O opravných prostředcích
obsahuje 3 176 konk. ř. zvláštní předpisy, z kterých však ne vysvítá, že
v konkursním řízení neplatí ustan.ovení § 527 odstav'ec druhy c. ř. s., dle

'?' k~ery

se zde jedná, bylo zrušeno _usnesení soudoe o ustanovení
prozatllnmho poUpůrce o(§ 8 cil. zák.), poněvadž nebyl předem o ná vrhu
vYsle:'~nut t~n, vjew;hŽ odpůrce sle zříd:j.l,. a naříz-eno prvnímu soudu~, by

Do

nů

rekursu do odmítacího usnesení.

1920, čÍs. 275 sb. z. a

ll.

poverleno zv}'šenÍ nájemného

počínajíc

terminem

listopadovým 1920 na dobu 4 roků až do terminu srpnového včetně
025 pme. Do lohoto rozhodll1,tí stěžoval si z nájemnÍků pouze Vladislav
li. k nejv. správnímu soudu, jenž ,'l1apuGlené rozhoqnu-tí zrušil pro! vady

řízení.-Když jin}i z nájemníků, Matěj C., zdráhal se zvýš-cné nájemné platiti, domál1al se maji1el dom,u zV~lšku žaIobC'u, již PT o c e sní s o u' d
p r v é s to I i c c zamíll. D ů vod y: Zda žalobní nárok j·est odůvodněn
čili nic, závisí na řešení předurčujfcí otázky, zda rozho,dnu-tÍ' správního
~:-oudu, jenž zrušil usnesení nájemního úřadu ze dne 1-2. ledna 1921 Ci zv-ý-šcní nájemného 0- 25 proc. v domě žalobcově, t~Tká s'e jen náj-emníka Vla~
či
Při řešení-

dis.!ava tl-a. který pI>da! stížnost k nejvyššímu správnímu soudu,
tf1ká se také ostatních

nájemníků, kteří

stížnosti nepodali..

zda
této
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otázky nutno vycházeti z toho. že řízení nřed .nájemnímj Í1řad~~_d!e __ §_-15
zákona o cchraně niUenmíldj ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n.
jest nesporné a že tudíž ohledně jednotlivých okolností, s rozhodnutím
""visejících, jest nutno říditi se zásadami patentu ze dne 9. s,rpna 1854
čÍs. 208 ř. zák., pokud ovšem z "povahy věci, ježto nájemní úřad -iest
úřadem správním, nevyplývá nic jiného. Podle § 9 nesp. pat. jest ku s'tížnosti oprávněn každý, kde, domnívá se býti dotčell' ve svých právech.
Tedy i osoba třetí jest oprávněna a s to, třebas i proti vůli přímo· zúčast
nčnÝch stran, zvrátiti rozhodnutí prvé stolice. Tím spíše bude moci tak
učiniti jeden z účastníků. Že stížnost jím podaná a kladně vyřízená prospívá i ,ostatním účastní,kům, jest zřejmo jednak z celého ducha zákona
o (,ch raně nájemníků, j'cdnak i ze stylisace § 8 zákona, kde všeobecně
mluví se o účastnících tak, že na jedné straně jest majitel domu, na druhé
straně všichni nájemníci dohr'omadY, a dále t,aké ze znění, samého rozhodnlltí nájemního úřadu, jež týká se všech nájemníků hromadně. Z toho
plyne, že nelze pro tento případ obdobně použiti ustanovení § 13 c. ř. s.
o samostatném spole·čenství rozepře - nehledě ani k tomn, že tento
předpis vůbec nelze do nesporného řízení přenášeti. Právě naopak bylo
by zde lze mluviti obdobně dle § 14 c. ř. s. o nerozlu'čném společens,tví,
jež vzchází jak z povahy věci, tak i z positivního předpisu § 8 (7) zákona
o ochraně nájemníků. Neboť jest jasno, že chce-li cNektivně nájemní úřad
stanoviti, kolik procent má činiti zvýšení činže proti činži z roku 1914
nad přtpustn'Ých 20 pr'Oc., m_usí uvažovati 'O činži vš'ech nájemníků -(dokonce i nájemní hodnoty z pronajatých částí domu), nehoť S větším počtem
jich zmenšuje se precentuální kvota, na jednoho připadající, a dIe §, 14
c. ř. s. účinek procesních jednání společníkú vztahuje SIC i na liknavé společníky. Že nelze na tento případ použiti př'edpisu' c. ř. s. o samostatném
spole,čenství v roz·epři, jin~-mi slovy, že nelze tvrditi ž'e usnesení nájemní-ho úřadu ohledně těch, kdož stížnosti nepodali, n~hyl0 již 14 dní Po
doručení právní moci, zatím co to-též usnes'tnÍ chledně' náJemníka li-a
jest zrušeno, vyplývá také z předpis,u § 2 čís. 5 a 6 nesp. pat. Dle těcllto
předpisiI vůdčími zásadami řízení nesporného jsou zásada vyhledávací
a materielní pravdy. Nebylo by spravedlivo, hy vúči jednomu totéž rozhodnutí v téže věci platno, vúči druhému však nikoliv. Odpo'fOvalo by
to vážnosti celé instituce správního soudnictví, odporovalo by to také
sociální tenc1enci zákona o ochraně nájemníků. Nelze poukazovati k soudnictví spornému, které přec jest vybudováno na zásadách zcela ndlišných
.(rGzsu'dek pro zmeškání). Na včci 'nic nem'ění, ž,e usnesení nájemního úřadu'
jako druhou a poslední stolicí bylo zruše'no nejvyšším správním sr:udem,
zvláště když bylo zTUšenO' Pro vady řízení. Ruší-li nejvyšší správní
s.oud rozhodnutí nižších stolic z tohoto důvodu, nevystupuje tu jako
ochráucepollze suhjektivní:ho práva stran, uýbrž - jak theoretikové se
shodUjí - z důvodů zájmu veřejného jako strážce řádného provádění
zákonů, ve funkci ochránce práva objektivního. Jest jasno, že veř-ejný
zájem vilbec by nebyl cJYráněn a rozhodnutí nejvyššího správnlho soudu
by hyla napr,osto neživotná a po:vahy příliš akademické, kdyby nazákladě zřejméhn a zjištěně nezákonného postupu pře.ce někdo měl nabýti
jakÝchkoliv práv. Ostatně ze znění§ 7 zák. ze dne 22. října 1875, čís. 36
ř. zák. je zřejmo, že, zruší-li nejvyššís,právní soud nějaké rozhodnutí, týká
se ieho. nález celého rozhodnutí v celém rozsahu a rozhednutí nájemního
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úřadu jt!:st-jedndné, Jak také z oZ11ačt:llÍ řadovým éíslern it!st zjevno. Ze
slovného znení rozhodnutí nejvyššího správního soudu také je zřejmo,
že tSrká se nájemníků všech, neboť mluví se v něm všeohecně' O' rozhodnutí (nikoliv jen ohledně stěžuj,ícího st) a také výslovně se praví, že zru;
šují se rozhodnntí pod Č. 960,971 (a nikoliv ien to číslo jednací, jež týka
se specielně stěžni'ícího sil. Dotazem u nájemního úřadu zjištěno, že počtem jednacích čÍ'Sel se označí počet nájemní-ků, ale že' o všeclh p,ak rozhodne se jednotným usnesením. O d vol a c í s o u d zrušil napadený
rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu
projednal a rozhodl. D ů vod y: Pro posouzení a rozhodnutí tohoto sporu
jest směrodatným rozluštění otá':ky, může-Ii se žalovaný, který do rozhodnutí nájemního úřadu stížn'OsÍl k nejvyššímu správnímu soudu nepodal,
také dovolávati rozh·odnutí nejvyššíhú· ~.právníh.Ú' soudu s účinkem v této
[(nepři ve svůj prospěch. Na otázku tu dlužno odpověděti záporně. Rozhodnutím· nejvyššího správního soudu bylo napadené usnes·enl nájemního
úřadu jen kll stížnosti Vladislava I-!-a pro vady, řízení zrušeno, a to z toho
dův,odu že nutnost přiměřenost a účelnost nákladu na opravy a obnovu
domu l;yla stěžovatelem popřena, a že náj'emní úřad se těmito otázkami,
pro meritum SP,DrU pře'd s,právním soudem významnými., neohíral. Nejvyšší správní soud nemohl výrok žalovaného úřaňu přezkoumati v tom
směru, má-li výrok v konkretním skutkovém stavu dostatečnou 'c>poru
a pokud odpovídá zákonu, zejména pak předpisu § 8, odstavec čtvrtý,
zákona o ochraně nájemníků ze dne S. dubna 1920, čÍs. 275 sb. z. a n.
Rozhodnutí nejvyššího správního souďu je pov.ahy zrušovací nikoliv deklaratomi (konstitutivní). Soud teu ~oskytuje tolikomimořádncu právní pomoc,
nejsa žádnou stolicí odvolací, nýhrž pouhoU' stolici zrušovacÍ. Nejv)7'šší
správní soud ve včd samé nerozhodl, neohíral 's:e ve své'lil rozhodnuti
c,tázkou právní, je-li zV1r šení nájemného va zákonu přípustno, jinými slovy,
stihá~li nájemuíky v demě žalobcově bydlící, tudíž také žalovaného povinnost phtiti zvýšené nájemné čili nic. Důs,ledkem toho jest tvrzení žalovaného, že nález nejvyššího správního soudu týká se i 'ostatních nájemnlků a tedy také jehe" bezpodstatné a předčasné. Ale i kdyby by,1 n'e'Jvyšší správní soud ku stížnosti Vladislava ft-a. ve věci samé rozhodl, nemohl by se žalovaný tohoto rozhodmtí doV'olávati ve svůj, proSlpěch
v této rozepři. Dle § 7 zákona ze dne 22. října 1875, čís. 36 ř. z. z roku
1876 jsou úřady správní, když některé z jejich rozhodnutí nej,vyším správním soudem pro nezákonnost bylo zrušeno, povinny, ve veci {při čemž jen
sp,ecie!ní sporná v,čc, o které právě nález byl. vydán, rozllIměn.a h~rti
může), další opatření učiniti, při čemž ovšem vázány 'jsou 'právním náz.orem, kterým veden hyl správní soud při svém rozhodnutí; specielní
sporná věc určuje se nejen předmětem sporu·, nýbrž i stranami. sporu, tak
žé v určité právní věci vycian~Y nález může účinnosti dosíci také nejen
pr,o DUy strany, ale i proti těm stranám, které ve sporné věci procesuálně
byly súčastněny. (Budvinski rok 1906 čís. 4650) Když rovhodn,u,tí, jež
správním wudem bylo zrušeno, jest na úkor více osobám, a když tolIko
iedna ne ho některá z nich nastoupily stížnost k správnímu soudu, dlužno
při vYnes'eni nového nálezu, po zrušení 118s1e,dujídho, na zřeteli mW, že
správní soud jedná toliko k žádesti stran, ž·e tudíž také nález ieho prospěti
mMe jen oněm stranám, které dotčenou stížnost po-dali (Pražák, rak.
práw ústavní, díl 4 stránka 376). Dle § 12 nbč. zák., co jest obsaženo vf'
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výnosech a co soudové nalézají v jednotlivých rozepřích, nepůsobí nikdy
jako z-ákOtl1, nelze se...tohc doycláva-i+----v--ttř-í-va-cte-ch jinycn anI prah osob~lm
jin'Ým. Dle toho mohl by se žalovaný v této rozepři dovolávati rozhodnutí nejvyššího správního soudu jen tehdy, kdyby byl ua sporné veel
o stížnosti Vladislava řl-a vyvolané také súčastněn, kdyby byl do rozhodnutí nájemního úřadu spoleÓlě s Vladislavem tl-em stížn"s,t k nejvyššímu správnímu soudu podal. limotnS' zájem všech nájemníků v žalobcově domě, tudíž také žalovaného a Vladislava tl-a jest týž, leč okolnost tato neopravúuje ještě žalovaného, aby se dovolával zmíněnéhO' ro.zhodnutí nejvyššího správního soudu v rozepři této proti žalobci, zejména
uváží-Ii s,e, že se rozhodnutí nájemního úřadu, které ohledoě něho nabylo
m-oci práva, podro-hi! a ·daI tím na jevo, že zV}Tš'ené nájemné chce platiti,
a také že je z počátku řádně platil. O společemtví ve' spom nelze tu
vůbec mlnviti. Základem takového společenství ve sporu může býti jedině
vůle žalobcova, nikoli vůle strany žalo'vané. Vzhled'em k tomu sond odvolací jest tuho názCfu, že soud stolice prvé věe po stránce právní neSPrávně posoudil.
Ne j v Jr š r 'Í S.Q II d nevyhověl rekursu.
Důvody:

R,ekurs není oprávněn a ne,jvyšší Sloud nemúže než přidat1 se úplně
k názoru, který soud odvolaCÍ ve svém rozhodnutí se zevrubným a pří
padnÝm odůvodněním projevil. Vývody rekursu nejsou způsobily důvody
rozhodnutí zvrátiti. Zrušovací rozhodnutí nejvyššíbo správního soudu<,
O něž jde a které soud první' stolice za základ svého zamítavého rozsu'dku
přijal, nemá právního účinku pro žalovaného, ježto bylo vydáno pouze
o stížnosti Vladis,lava řl-a a d{'slednč j,en tomuto stěžovateli prospívá.
Lhostejno jest, že rozhodnutí to nevyslo'vuje, že se rozhodnutí nájemního
úřadu zrušuje pouze ohledně stěžovatele Vladislava tl-a, a nemá už daoela významu, že v rozhodnutí nejvyššího správního soudu jest wzhodnutí nájemního úřadu citováno dle spisového 'označení, jehož čísla snad
Sle vztahujíl - jak .aspoň stěžovatel tvrdí _ j. na druhé na věci účastné
nájemníky, neboť již údaj v rozhodnutí nejvyššího správního soudu, že
zrušení rozhodnutí nájemního úřadu vysloveno bylo na stížn-ost Vladislava
řl-a, určuje dostatečně, že ro-zhodnutí to vztahovati jest jedině na subjektivní Plávo tohoto stěžovatele, nebo! nejvyšší správní soud dle § 5
zák. rozhoduie jen na' žádost stran a nemohl tudíž, ba ani nesměl rozho c
dovati o právech o",tatnkh nájemníkú, když si nni do: porušení těchto
práv shora dotčeným nálezem nájemního úřadu ani nestěžovali. I kdyby
p,ři stejnosti- právního poměru pr,o všechny nájemníky trpělo rozhoduutí
nájemního úřadu, vydané hromadně pro všechny nájemníky, touže vad,no'stí řízení, jak ji nejvyšší správní soud v rozhodnutí svém zjistil, přece
by tato vadnost řízení nebyla na závadu platnosti rozhodnutr nájemního
úřadu oproti druhým noiemníkům, když opominu,lipo příkladu Vladislava
tl-a rozhodnutí tomucdpírati stí'žnosti' na nejvyšší správní soud. Učinili-li
tak z dúvodu, že se tím mlčky pOdrobili povolenému zvýšení činže či jen
ze zanedbání ochrany svého domněle porušeného práva, z.ůstává si ve
svém vÝsledku stejným. Nepoužitím opravných prostředků nabývají
právní moci rozhodnutí i na základě vadného řízení vydaná. Soud odvo-
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lací rozhocÚ tedy ve věci správně, když:. vyllOVěv od:roláni,. ~r,uši1 :~~:
sudek soudu prvé stolice proto, že~vsPoclva na m~lnen: v~r~\?lI:: pr
pokladu, že rozhodnutí nájemního uradu .o p~volell'l zVYSOll! _cl l1Ze ~110
rozhodnutím nejvyšší-ho správního soudu Zf·u,seno 1 co do za lovane o.
Čís, 1546.

o nároku manžela na mallžellm, by ho sledovala do
nosti a vydala mu děti, lze rozhodnouti jen sporem.

společné

domác.

(Rozh. ze dne 14, března 1922, I\ I 295/22,)
O k r e s hí s o II ď vyhověl v nesporném řízení ~á;rľhu t;I~nže!a, by
bylo nařízeno manžeice, vrátiti se i S dětmi dOl sP'~:ecn~ doma:n;s~,: R ~~
k II r s 11 í s Dll d zrušil usnesení prvého soudu 1 n.zen!. r~~, pre c az~vsl
jako zm,{iečné a návrh odmitl. D ů vod y: Podle s:§ _50 CLS._ 3 ." 76 tdn;
. 't b
. 'Dud prvé siolice, v jehož obvodu, melI man,;e repos e r<l'
Jes S oTOVY ~
1 'h sporu vzmknuvspolečné bydliště, v:{rlučně příslusnym \: r'esem ~se~ _.
'.v.
d""" i
šÍch Ze vzáj-emnSr'ch pernerů manžclú nebo z lJomeru _I?ezl rodlcl,: eL!y\,
jež nejsou ryze majetkoprávní, pokud spory, takove", ~ocll~, za on~~,cn~
přeďpisú nesluší vyřídiii v řízení nesp,orném (Jako n,,; P!. Jde'-I} o vymel!~ I
<,. '220 a 1221 obč 'zák)
Zadatel
donraha se navrhem
vena
po dl'e '~~'.l,
"
~
r ('~tO'lO,
92
by jeho manželka byla donucena vrátiti se ~o spolecne domacn~s I, '~ .
'k) čemuž ona odpomje. Tato, rozepre vzmkla tedy meZI ~,m, ze
b'
-ovzájemného
c. za . ,~
1
d'l
'ovahy _nem yubec
poměru jejich jako manže ů a" po . e sve P,'
:"
majetkoprávní. J ežlo není zákonného predpIsu, ktery by sta_novll, ~ ze
rozepře takové i-est vyříditi v řízení neSlJ'oruem, plyne z, to~o, ~,el d~~~no
'e řešiti podle § 50 čís. 3 j. n, pořadem práva a to :mstl1'~. pns uS;lym
soudem jako soudem
Pr;,Ý_
tedy
své pravomoci, zahájiv o žalobcově ;rávrh,u s;trem (§ 2 CIS. 1 nesp. IIZ.~
a rDzhodnu'V 'o něm v řízení nespornem, ac statl S~' tak ~ohl0 Jen p-o~ pIO
vedeném řízení sporuém. Tím zavinil zmatečnost Jak sveho U'sne:~em,_ ~~~
i řfúmí lemu předcházejícího, pročež podle § 42 j. r;. b~~o O?OJl' zrUSI:
jako zm~tečné a ,návrh j,ako nezplls,obi1ý, aby o nero Tlzem nespOlne
,
.
bylo zahájeno, 'odmítnouti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolaclmu rekursu.
<,
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razu
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maJetkoveho,
meru lli'ezl 1 Q. lel
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~"d't. pokud
":;' Je'Í
dle pia t TI' Ý ch z á k o !ln Ý ch pře d p is ů neslusl ::Yf! 11 v .llz.e~,
mimosporném. Závažné důvody vhodnosy vedly Je t,01l1n,ze u~;av~ JIStY~~
'h o t'aze k bvla
spornyc
" po-,'adu práva odnata a o,dkazana
.
_ I do llzem'mun
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sporného. Sem náležejí některé rozmíšky m~:Zl man~e y a .,,~ezl ~? lC
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a
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y, La kten~-'§-J-o' CIS·. 3 J. TI. ke -fa"nc:i
poukazuje větou, že patří dle z á k o n n ý c h pře d p i s II k vyřízení
v nesporném řízenÍ. Sem patří spory mezi rodiči a dcerou l> v~Vl11ěření
věna (§ 1220 a 1221 obč. zák.) mezi rodiči a synem o vyměření výpravy
í§ 1231 obč. zák.), spor o oprávnění manže'lky státi se obchodnicí (§ 6
HV. zák. k obch. zák.), neshodY mezi manželi o výchovu děti po }J!rovedeném rozvodu neb rozluce manželství (§ 142 obč. zák.) , spor následkem
odporu otce proti sfiatku nezletilého dítěte (§ 52 obč. zák.) proti adopci
zletilého dítěte (S· 181 obč. zák.), proti volbě povolání do~,pělého dítěte
(§ 148 o,bč. zák.). Poknd však se týče jiných vzájemných právních vztahú
manželů, jest zřejmo, že práva manželova, v § 92 obč. zák. uvedená, náležejí k ,č i stě o b č a n s kým ú čin k Ů ll1' man žel s tví, k jichž
rozhodovaní jsou povoláni soudové v říz e II í s p -o r II é m p' o řad c' m
p r á v a, neboť práva a povinnosti, plynoucí z této právnÍ: normy mohou'
doznati změny jednak úmluvami, jednak vlivem jiných okolností <výnos
ministerstva kultu v dohodě s ministerstvcm spravedlnosti ze dne 1. března
1868, čís. 825). To platí zejména o .pONinnosti manželky k manželské poslušnosti (§ 92 o·bč. zák.) a (} vzájemné povinnosti tÍ1anže·lově přijati manželku do spol'ečné domácnosti (§ 382 čís. 8 ex.
o povinnosti jeho poskytovati manželce dle wého jmění slušnou vÝŽivu;§ 91 obč. zák.) (viz
Dr. Emil Ott, Re-chtsfiirsc:rgeverfahren str. 96 až 99, Dr. Jiří Neumann
komentář k § 50 čís. 3 j. nJ. Z předpisú těchto zřejll1ě plyne, že práva a
povinnosti manželů ke s' p o leč n é m u b y dle n Í mohou úmluvou
stran i vlivem okolností rozdílně býti upravena a že ani ds. patentem ze
dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. ani jiným zákonem sou'du uloženo' není.
by porušení tohoto práva a této povinnosti officio·sním zakročením oďdnil,
~ proto dle § 50 čís. 3 j. n. manžel oprávněn jest, by práva na návrat manzelkJ; do společné domácnosti lo!iolm pař a de m p r á va se domáhal.
Dle S 145 obč. zák. oprávněn jest otec domáhati se vydání dětí na každém
kdož mu je zadrŽUje, by! i to bylo jeho manželka, nebo! právo vychO~'
vávati děti v domácnosti patří k obsahu jeho moci otcovské a' j'est dle
§ 91 a 92 obě. zák. jeho věcí, by domácnost řídi.l, a manželka má mu v tom
býti nápomocnou. P.oněvadž však tento úárok pro,ti manžel'ce rovněž není
žádným zákonn5r lli p'ředpisern přikázán do řízeni mime·sporného, má i zde
místo předpis § 50 čís. 3 j. n. o pořadu. práva a příslušnosti sborového
soudu prvé stolice.
ří·zcní mimoslJornému.--'Jv-troti-:)J:JUJ

n,

Čls. 1547,
~oudům nepatří vyřizovati v mimosporném řízení protesty proti usneS~U1 valné hrnmady akcinnářu, opírající se o tn, že nebyla valná .hromada
řadně svnlána, nehn že nebyln při ní řadně hlasnváno.
Jednomv! akcionáři jsou však oprávněni ndporovati sporem usneseni

valné hrnmady. byl-li jím porušen záknn nebn stannvy n3 §kndu žalujicíbn akcinnáře.
(Rozh. ze· dne 14. března' 1922, r~ I 299122.)
Ob ch o dní s o II d, vyhovev v nesporném řízení protestu akcionářú
prohlásil 11I,platným usnesení valné hromady akciové banky A, jímž změ:

něny stanovy, ježto nebyla valná hrom,ada řádně s~,:,olána a schopna
snésti se o změně stanov.

R. e k II r S TI 1 s.o u d zrusIl napa~erne usne-

~ení. D ů vod y: Předevšim jest uvésti, že akcio~é spo1ečnostl, ohcl~ody
provozující, jakou jest i banka A, dle ustanovení C,IS. paL ze dn~ 26. lIsto-

padu 1852, čís. 253 ř. z .• jen~ b~y~§em 32 u,:,~z .•zak. ~ obeh. zak., v plat~
nos ti ponechán, podléhají vylucne dohledu ura~u, spravnlch, kt;re ~ozho,
dují o změnách stanov a bdí nad jejich zachovall1m. Nikde v zakone nelil
připuštěno, by jednotliví akcionáři, v nespo!'né'ill, řízení mo·hli odpor,ovat!
snesením valných hromad akclOvychspolecnostI a JSOU sou.dy reJsthkovc
u ozumu', 15 uvoz. zák. k obeh. zák. v případech §i§ 10-12 cit. uvc·z.
po r "
"
•
. ~. .. ~ '. II
• d' k 'pisl! do
za
:
zák., tedy zejména jen v pnpade skmecne ucmeny Cl opove ,1
obch. rejstl'íku. povolány v hzení nesporném rozhod~v~tl <:: o po o v cd ě c h těch bu'ď povolením ncb odepřením záPISU. Opoved zmeny stal1~~
bankou A dosud nepodána. Nebyl tudíž sou'd prvé s!olice ~ovolan a pnsl,ušným k tomu, aby na základě protcstuusnesem valne hromady za
neplatné prohlašoval.
Ne j v y Š š í s o u d ne·vyhověl dovolacímu rekursu.
v'

J){lvody:

Stě-žovatelé brojí proti usnesení rekursního sClUdu, jímž bylo ~ usnesení
prvé stolice _ usnesení valné hromady banky A ze dne 7. kvetn~ 19.21
ohledně změny stanov za neplatné prohlašu'jící - zrušeno, :,ychaz,eJlce
se stanoviska že soud má právo zkoumati správnost u~nesenych stanov,
jejich změn, Jakož i správnost toho, byly· li v n,áležité fo:mě usneseny;
Ne'ž dovolací rekurs není opodstatněn. O akciovych spolecnostech J'edna
obchodili zákon v čl. 207 až 249, nikde však nemluví o tom, že by sta·novy
(společenská smloli'va) mčly býti soudem po případě o!"chod!rín: soudeU;
prozkoumány zda vyhovují předpisÍ1mč1. 209 ob ch. zak .• nybrz stano;1
se' v čl. 208 oheh. zák., že lze akciové spo],ečnCisti zřizovati jen se se h v alen lm státu, a v čl. 210 obeh. zák., že spole,čenská smlouva a ~schvalo:
vad listina musí býti II obchodního soudu. v jehož (}k,resu spole~cno~t ma
svoje sídlo, do obchodního rejstříku zapsány a, ve vytal:u ~ uvere:~en,: a
podobně i její změny dle čl. 208 ob~h: zák: ~ te o~olnostI, ,ze -"' znzen; a
obsahu společenské smlouvy. jako7. I zmenach Jejich m:Sl ~YÍl sepsana
5,Qudcm nebo notář,em listina, nelze usuzovatI na dozlracl p:av~ a ?o:r mnost soudu. To tím méně, i-elikož akciové společnosti podlehaJ~,statlllm:!
dozoru dle posud platného cis. pat. ze dne 26. listopadu 1852, CIS. 254 1'.
zák. <§ 22). Tak dle § 1 lit. b) toholo patentu jest tř,eba z;lá~tního povolení správy státr,í ke zřízení spolku na akcie! dle ': 21 tehoz<pale~tu ku
plactnosti usnesených změn ve stanoyách. tak ze soudum Jest pn akClOVYCh
společuostech se jedině obmeziti ua oprávnění v?tčená v §:§ ~o;a 12 uvo·z.
zák. k obeh. zákOnu. Sc-,udy nemohou s~ zabyvatI zko?mamm ~~tanov:
jichž schválení přísluš'í jinému státnímu' uř~?u,_ ano mUSI ~a:elstnkovatI
řádně státem schválené stanovy. i když hy JIllak ustanovem cl. 209 obch.
zák. úplně nevyhovovaly. Z úvah těcht~ pak vyplývá, ~e ~~~c1f!:n není se
zabývati pr.otesty proti usnesení valne hromady ~ ak~:iO,?,aru~ ze ne~yla
valná hromada řádně svolána, lrebn že nebylo prl Dl radne hlas-ovana,
nýbrž že i tyto úvahy příslušejí úřadům správním, jež, do·zírajíce v ~ájmu
veřejném na akciové ~'Polečnosti musí při změnách stanov zkoumah, zda
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hyJo při usnesení změrr-klGh přihlí~efrE}-k-státrJě;-sciJ váienýIlI starIDvarrf
nebyly-Ii tím DorUŠeny. S tímto názore.m není v odporu p'ředlož-e:né roz~

hodnutí ministerstva vnitra ze dne 2. ledua 1922, jcž ostatně výslovně
uvádí, že v tomto případě neměli účastníci k protestn dŮvDdu. Tím ovšem
llell Í řeč-eno, že by byli akcionáři ve všech případech proti usneserii- valné
hromady akcéonářů bezmocni. Naopak jednotliví akcionáři, jak se v literatuře i judikatuře všeobecně uznává -(Randa, Staub-Piska a jiní), jsou
oprávněni, odporovati -usnesení valné hromady ves por ll, byl-li tímto
usnesením porušen z á k o 11 11 e b o s t a 11 o v y k II Š ko cl ě stě Ž ll' j Íc í 11 o s i a k c i o n á ř c. V Hni,'ch případech nelze soudům řízení proti
l

usnesením valné hromady

akcionářů

zahájiti.

Cls. 1548.
Vynaložil-li kdo za vymáhajícího věřitele (spOlečný bytový úřad)
útraty, sPOjené s uschovánim věcí exekučně vyklizených, ideo útraty
exekuční ve smyslu § 74 ex. ř. Náhrady jich proti dlužníku nelze se <1'0"
máhati ani dle §§ 1041, 1042 alll dle § 1295 obě. zák.
(I\ozh. ze dne 14. března 1922, Rv I 903!ZI.)
Nálezem bytového úřadu byl pro žalcbce za ba ven pokoj ze étyřpoko c
iového skladiště žalovaného a kďyž ho žalovaný nechtěl vykliditi, byla
bytovému úřadu povolena exekuce vyklizením, jež pmvedeno dne 23.
února 1921. ŽaLobce zaplatil k vyzváuí bytového úřadu 400 Kč stěhovacích
nákladli, aby umožnil vyklízení poka.je. Bytový úřad postoupil pak dne
19. dubna 1921 žalobci tuto pohledávku 400 Kč. Žalobu o jich zaplacení
pro c e sní s o udp r v é stol i c e zamítl. D ů vod y: Při.foženými
spisy má soud za prokázáno, že exekuci vedl .proti straně žalo:vané bytový
úřad. Ježto pak bytový úřad nežádal ve· lhůtě jednoho měsíce po skončení
exekuce <§. 73 ex. ř.), aby byly náklady exekuce soudně ustanov·eny, pOc
zbyl práva pohledávati tyto nákladY a jest i jich postuP. nastavšl teprve
dne 19. du,bna 1921, vůči stranč žalované právnč neučiněným. Dle § 1395
obč. zák. vzniká postupem (cessí) nový závazek pouze mezi postupitelem
a postupníkem nikoliv mezi tímto a postoupeným dlužníkem a dle '§ 1397
obč. zák. ručí postupníku za trvání' pohledáVky po právu a za jejÍ vydobytnost postupitel. Poněvadž pak dle § 74 ex. ř. vydobytnost pohledávky
po právu zanikla, bylo rozhodnouti tak, jak se stalo. O d vol a c í 's' o u d
žalobě vyhověl. D ů vod y: .r de tu o náhradu nákladů, které měla straua
žalovaná nésti. a poněvadž je žalobce sám v úmyslu a předpokladu, že
mu hudou nahrazeny, zaplatil, nemůže býti 00 tom sporu, že jest strana
žaIoval1á p-Qvil1'na mu je- nahraditi. Tento SVllj obligační nárok žalovaná

strana uznala, když vyslovila. ovšem bez prejudic::e, ochotu žalobci nahraditi toliko -obn-os 200 Kč. Poněvadž však jest nesporno, že žaloboe
zaplatil 400 Kč za .přestěhování nábytku žalované, kterýž úkon měla provésti strana ž·alovaná, jest nárok jeho na zaplacení 400K'č odůvodněn
(,§§ 1041, 1042 a 1295 obě. zák.). Neprávem má soud prvé sto,licc za to,
že tu' jde o náklady exekuční ve smyslu § 74 ex. ř. V tomto § jedná se
toliko o poměr strany vymáhající vůči straně povInné. Zde však se j-edná
o nárok osoby třetí vůči straně povinné, úriginerně nabytý a nikoliv odvoc

, __ ' _Y.ěřitelkY a- nemůže se proto na tento -poměr vzta.hovati odstavec

druhý 74 eX. ř., v němž se stanoví preklusivní lhůta jednoho m~síc~ pro
uplatňování nároků na náhradu útrat exekučních, v~~iklých vy~ah~J,clmu
věřiteli proti dlužníkovi. Ostatně nemohl by!ovy urad postOUjJllt zalobcl
pohledávku., která mu proti žalované straně vůbec ani nepříslušela <§ 1394
obč. zák.).
Ne j v y Š š í s o u d obno'vil rozsudek prvého soudu.

Jako útraty, spojené s provede~ím exekuce ,musí strana ~P?viU'ná, zaplatiti jen ty útraty, které SO'udexekuční jako utratyexekucm vymahajícímu věřiteli přisoudí a to jen k jeh·o žá~o?ti a puku-d ]SO~ nutny a poku~
o jich určení žádal nejdéle do jednoho meSlce po uk,?ncem nebo! za~tavem
exekuce -es. 74 ex. ř.). Peníz 400 Kč, kter'ý je .předmetem sporu, ,byl vY3a:
ložen, jal, llesporno, na zaplacení útrat, spojených s, přenes~mm svrsku
strany žalované při exekuci vyklizením bytu, proti lIL vede3e. Dle § 349
ex. ř. má při vyklizení bytu výko·nný orgán vyklizené svrsky odevzdatt
povinnému, nebo někomu z jeho rOdiny. Vymáhající vě!}teL jímž byl
v tomto případě spole'čný bytovÝ úřad, má býti exekucl pntomen ,a opa:
třiti dělníky, k vyklizení nájemních místností nutné <.návod
vykonne
orgány, díl II, p. 99). Dle tvrzení žaloby ]J~ibral org~r: spolecneho ~yto
vého úřadu, při exekučním vyklizení bytu llltervenUJIC~, 4 lIdi ;> WZI~e~
a dal nábytek a svršky nejen z místností vyk!lZovan~ch vYl1e~tt, nybr!
_ místo aby je pouze po vyneseni odevzdal zalovane (povl11'ne) strane,
_ dal je k přání žalované strany převézti do j\~é ulice ~ odné~ti !e ~do,
mlstností které žalovaná k tomu cíli označila. Utraty s t1m SPoJene cml
40Ó Kč ~ měl je dle zákona prozatím hraditi' vymáhající věřitel (S, 40 c.
ř s § 78 § 259 odstavec čtvrtý ex. ř.l bez újmy práva, jich náhradu
p'ozděii žá:dati na straně povinné. Jelikož orgán' bytov~ho ú.ř,:ďu neměl ?~
ruce potřebných peněz. zaplatil žalobce, Jak v zalo?e u':,ad7 k, vyz,::an~
bytového úřaďn tento náklad sám a pOSkytl takto, Jak prL nstmm bcem
roze'pře uvedl, peníz tento bytovému úřadu j'ako z~IOhu na útraty vyklizení a dal si pak postupní listinou ze dne 19. duona 19'21, Jak pT'vm m
soudem zjištěno pohledávku na náhradu nákladu 400 Kč, takto vynaloženého, bytový~ úřadem .proti žalované firmě postoupiti. Nesporno jest,
že vymáhající věřitel (s]Jolečný bytový úřad) do jednoho měsíce od skončEmí pokud se týče zastavení exekuce o určení těchte> útrat vyklizovacích
proti žalované straně u soudu nezažádal a že POlstUP útrat těch provedl
rovněž po uplynutí zmfněné jednoměsíční lhůty. Z předeslaného plyne, že
zažalovaných 400 Kč dlužno. považovati za útraty, spojené s výkonem
exekuce a že vymáh·ající věřitel o. jiCh pnsouzení do lhUty § 74 'ex. r-..
zažádat;' opomenul tak že žalovaná strana peníz ten jako útraty exekuční,
jak správně uved'l' první soudce, není pc,vinna platiti. Zbývá otázka, zeta
žalovaná jest povinna útraty ty hraditi vedle ustanovení .§§ 1041, 1042 a
1295 obč. zák. jak usuzuje odvolací sond. Ustanovení § 10410bč. zák. se
na tento případ. neho.dí. § 1042 obč. zák. vyžaduje, by kdo za jiného učinil
vydání, které tento dle zákona byl pOVinen sám u·činiti. Dle tvr':,ení žaloby
a přednesení žalobce při ústním líčení vyplatil žalobce 400 Kc na mzdu
dělníků, nábytek a svršk:' přenášejících, k žádosti bytového úřadu a ]Jo-

P:'",
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skytl je zálollOU bytc"téttltr-itl'atl1r.~h1'k-~s",rcJruii'ZclulíCelm;IYYl--Jj3rtoVY--~-·-'
úřad, jako vymáhající věřitel dle zákona povinen náklad tento l'Tozatím
ze svého hraditi. Vynaložil kdy žalobce 400 Kč za společný bylový úřad
a k jeho žádosti ,a nikoH za žalovanou stranu, jak mylně usuzuje odvolací
soud. Mylným jest též tvrzeni odvolaciho soudu, že náklady ty dle zákona
byla povinna hraditi strana žalovaná. Povinnost ta ji dle zákona stihati
nemohla, dokud pro-ti ní náklady ty usnesením exeku,čního soudu vymá-~
hajícímu 'yěřiteli nebyly přisouzeny (§ 74 ex. ř.). Není zde tudíž před
pokladu ,S 1042 obč. zák., žádajícího" aby zapraven byl za žalovaného
náklad, jejž tento dle zákona bYl povinen sám učiniti. Projevila-li žalovaná
strana ochotu vyrovnati spor zaplacením 200 Kč, neuznala tím ještě po-vmnosti J}latiti náklady přenesení, žalobcem zaplacené, nebol tak učinila
bez vlrv,u- na spor. To byla pouze nabídka, která žalobcem nebyla přijata
,a zůstala tLrdíž bez právního účinku. Nejvyšší soud nesclílí náhledu,
odvolacího soudu, že by zde se jednalo o závaz,ek k náhradě škody <§ 1295
obč. zák.). Závazek z činu nedovoleného zde není, poněvadž zde' není činu
nedovoleného na straně žalované. O porušení smluvní povinnosti též nelze
mluviti, poněvadž nějaké smlouvy mezi žalobcem a žalovaným zde vůbec
nebylo. Zabráním bytu vznikl pouze ,právní poměr mezi žalovanou 'stranou a společným bytovým úřadem, nikoli však se žalobcem (§ 12 zák. ze
dne 30. října 19J9, čís. 592 sb. z. a n.).
Čís. 1549.

Dráha neručí za škodu, jež vznikla tím, že byl zapálen jiskrami nábytkový vůz dopravovaný dle úmluvy na otevřeném voze třebas vůz
bYl zařazen přímo za lokomotivou.
.
(Rozh. ze dne 14. března 1922, Rv I 984/21.)
Žalobce odevzdal dráze k dopr,avě nábytkový vůz. V soupravě vlakové
by! ~tevřený vagon, na němž se nábytkový vůz nalézal, zařazen jako
dru";y za lo!w:notiyou. Za ÍÍ'zdy byl nábytkový vůz jiskrami z lokomotivy
zapalen a shorel. Zalobu o náhradu škody proti dráze p r -o c e sní s -o u d
p r v é s t o I i ce zamítl. D ů vod y; Nej,prve dlužno se z>abývati námitkou žalované dráhy, opíraiící se o domněnku § 86(1) žel. -dopr. ř. Dle
ustanovení citovaného § 86 (I) žel. dopr. ř. neručí dráha u zbOží které
dle předpisu řádu železničního- nebo na základě úmluvy sodes'Íialeiem do
nákladního listu poj8'té, ,přepravuje se na ote'vřený'ch voze-ch za škodu
která vzejd; ~ nebezpečí, s tímto způsobem přepravy sPojeného, a plati
domnenka, ze skoda ta z tohoto nebezpečí skutečně vznikla, mohla-Ii podle
okol!10s t,í z něho opravdu vzniknouti. Dle tarifu I. B. ad A VI patří nábytkovy vuz ku přeďmětúm, které se na ote'Vřených vozech přepravují.
Souhlasným udáním obou stran jest nesporno, že oheň vznikl vylétajícimi
jiskrami z lokomoti'Vy. Z toho plyne, že zde byla dána skutečně mO'žnost
v~niku ohne jiskrami z lokomotivy a jest proto dráha ve smyslu ci!ovan?~oustanovení § 86 (I) žel. dopr. ř. osvoboze-na od ručení, vyjímajíc
pnpad, vzešla-li škoda jejím zaviněním (§ 86 ,(3) žel. dopr.
Zavinění
to. spatřuje žalující f!rma jednak v tom, 1. že vůz, na němž byl nábytkový
vuz nalozen, byl zarazen jako druhý za lokomotivou, 2. v nedostatečných
v

n.

zařízeních při dopravě zejména, že dráha neučinila opatření, by zalétajícími jiskrami nevzniklohell, a dále, že nábytkový vůz mohl býti zapálen
jen mimořádně velkými jiskrami aneb tělesy hořícími, které vznikly ať již
neopatrným topením nebo použitím špatného materiall1. ad 1. V této okolnosti nelz~ s-patřovati zavinění dráhy, neboť dle přílohy C k že'l,ezničnÍlnu
dopravnímu řádu Ilit. f (3) musí býti jenDm VOZy, na nichž jsOou naJoženy
předměty, výbušností nebezpečné, jako střelné a trhací látky, odděleny
od lokomotivy nejméně čtyřmi j.inými vo,zy, jež nejsou naloženy pře'dměty
pro oheň nebezpečnými. Dle téhož ustanovení nejsou uhlí kamenné, hnědé
uhlí, kola a dříví předměty pro oheň nebezpečnými. Z tcillo plyne, že j,ednak nábytkový vůz nelze pokládati za předmět pro oheň nebe.zpe,čný a
jednak, že vozy, na nichž nejsou naloženy předměty ohni ne'bezpečné,
mohou, býti zařazeny ihned za lokomotivou. ad 2. Ze samotné skutečnosti,
že oheň vznikr vylétávajíeím! jiskrami, nelze vyvozovati jednání neb
opomenutí na straně správy železnice, které by poukazovalo. na její zavinění. Aby na zavinění dráhy souditi se dalo, musil by žalo,bce teprve uvésti
a prokázati takové jednání neh opomenuti-, které se ,příčí příkazům aneb
zákaZLlm daným železnici ať již na základě zvláštních nařízenil, :aneb ze
všeobecné povinné péče řádného obchodníka, a které jest v příčinné souvislosti se ško,dou způsohenou. Toho žalo,bee neučinil. Konstrukce parních
strojů, i když jsou opatřeny jímačem iisker, nezamezí - jak jest všeobecně
známo, - by jiskry nevylétaly, a podobně nelze vytýkati dráze, pakli by
používala horšího uhlí, neboť - jak jest rovněž všeobecně známo - byl
'V dotyčné době vůbec nedostatek uhlí a dráha byla nuceua používati každého druhu u'hli, aby pravo,z byl v chodu udržen. K'onečne nutno poukázati
k tomu, že nábytkový vliz nutno pokládati za zboží k dopravě odevzdané
jako každý jiný druh zboží a nelze 'O něm použíti ustan'ovení stanovených
o vo,zech krytý'ch. Z uvedeného vyplývá, že žalobce neprokázal villu
žalované dráhy na škodě vz-ešlé mu požárem nábytko.vého vozu, jest
tudíž uárok ža],ohcův bezdúvodným. O cl vol a c í s o' II d rozsudek potvrdil v podstatě z týchž dúv,odů.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.

Dllvody;
Cl. 424 čís. I obch. zák. určuje, že Ul ů ž e meziodesílate-lem a dráhou
umluveno. býti, že zboží má býti zasláno v nep'řiknrtém voze, a že pak'
dráha neručí za školdu vzniklou tímto způsobem dopravy. Tatopřípust
nost zvláštní' úmlnvy byla jíž v dopravním řádu ze dne 28. proSince 1905
platném od 1. dubna 1906 v § 77 (l), stejně pak v dopL řádu ze, dne ll.
listopadu 1909 {platném od 1. ledna 1910), podle kterého i případ, o nějž
jde, ro-zhodovati dlužno, v § 86 '(1),' konečně i v dopr. řádu ze dne 15.
května 1921, čís. 203 sb. z. a n. v § 86 a dále v přeodplsech mezinárodní
úmlu'vy <14. října 1890, čís. 186 ř. zák. pro r. 1892) v čl. 31 a důsledkem
toho (čl. 4) též v zákonech jiných Státil súčastněných na mezinárodní
smlo.uvě tím způsobem provedena, že toto omezeni v ručení d-ráhy
pOjato bylo do předpisů o dopTave '(do žel. dopravnÍCh řádů) a tím stalo
se podstatnou částí každé s drahou uzavřené dO:Pfavní smlouvy toho
druhu. Omezení v ručení drah byla tedy generalisována tímto uzákoněním
a zvláštní úml,uvy mezi zasíI.atelem a drahou ve smeru tom více se nepo16'
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žad~je; S~a~í, Ž.e .zhoŽ! zaslán" hJrlo V-G-tGVřeHém VOze
tfeha---i jinak
zasla,no bYh nemohlo, Jak~ zde, kde jde o nábytkový vůz, který by se do
k~yteho vag~nu all!, ne,vesel. ,(Tarif I B ad A VI a 1.) Příčina, proč tak ove:o omez~~, v rucell! d~ zakona (dopravních řádů) pojato bylo, je, že
draha. nemu,ze mkoho o?mltnouti a vyloučiti jeho zboží z dopravy, ovšem,
~son-h tu pr~,dpokla~y § 3 žel. dopr. ř., a že dále podle §, 5 žel. dopr. ř.
zelezll1ce rucI, za sve hdi a za j,iné osoby, jkhž použije ku Pfoveďení pře
pr~vy, a ode~!latel ti,;" že dráze svěřUje zboží k dopravě, jež by soukrom!;m povozníkem am dopravovati snad nemohl, přistuPuje' k podmínkám
JeJlm.a ,souhlasí s tí~. aby obyčejných záruk k zajištění zbclží {zde dopnva
v kryt,tml voze) pouzltO nebylo, aniž by proto dráh,u vina ze škody z toho
vznl~le ,sl!hnoul! mohla: Jen o škodu, vzniklou z toho, že pouzito bylo
otevren:eho vagonu, tu ,Jde. Na tom ničeho nemění, že do otevřeného vagO'llll ct,an )lyl kry,lý vuz nábytkový. Tento krytý nábytkový vůz (ničim
ne9~10~eny) byl sam o sobě zbož'ím dráze k dopravě v otevřeném vagom>
sy.ere~ym ~a by~o správně k tomu poui;ázáno, že předpisy tako'Vé by musLll. ~ýti .~redloze'':.y, ,aby soud jejich význam posouditi mohl, a nelze bez
urclteho JIch oznacem dokazovati, že existuií, výslechem znalců. A to jiŽ
vzhle~em ~,tomu ~e, že první soud poukazem na tarHámí předpisy k dopl,avn:,?u radu [pnloha C: Pravo,zní předpisy, F Opatrnostní zařízení na
n~draz!ch a za dopravy (3)] zjistil, že nábytkový vůz nelze. pokládati za
pred:net »P5° o~en nebezpečný« a že otevřené vagony, na nichž nejsou
nalozeny predmety, snadno zápalné, mohou býti zařazeny ihned za lokc~
motIvu.
Čís. 1550.

~ař~zenÍ ze. d.ne 9. března 1917, čís. 94 ř. zák. o obchodu s obuvi. Vy_
zn~ceua pro?':Jm cena v drobném jest nezměnitelným základem Pro výpocet pro?ejn, ceny na obchodníka. Hranice takto stanovená jest rozhodnou téz pro pos??zenÍ, zda prodatol, úč!nJe obchodníku nižší prodejní
cenu, byl v omylu, CI zda jde o pouhou početní chybu.
<Ro.zh. ze dn·e H března 1922, Rv I 1019;21.)
Žalovaný k~U'Pil od žalobce 120 párů dámských loveckých botek po
85 ~ 50 h za pm, v ~čtu však pO'žadoval žalobce, prý početním omylem,
pou~e 81 K 20 h ,~a par., Na ,botkách byla .po rozumu § 2 min. nař. ze dne
bre3ma 1917, CIS. 94 r. zak. vyražena jako nejvyšší cena 100 K 70 h
~l,:be :? zaplac,ení nedoplatku 480 K o ba niž š í s o U d y vyhověly, zji~
sÍlvse, ze uJednana byla cena 85 K 50 h za pár a že nižší údaj· v účtu stal

i

se pouze omylem žalo·bcovým.
N cj v y Š š i s u d vyhověl žalobě jen co do 114 K.

°

Důvody:

Do,:olání lze částečně přiznati o,právnění. Zjištěno jest, že dámské
lovecke b~tky zakoupeny byly po 85 K 50 h za ,pár, že však dodány bYly
na o,bJe~navkm tu botky, jež měly na ohbí chodidla vyznačenou drobnou
p~OdeJm cenu 100 K ?O h. Okolno~! ta je důležita vzhledem na nař. min.
o chodu ze dne 9. brezna 1917, CIS. 94 ř. zák., a vyhláškou. téhož min.

z téhož data čís. 95 ř.zák., kterých jest na tento případ použíti, ježto dle
zák. ze dne 28. října 1918, čís. II sb. z. a n. byly v daM koupě dosud
v platnosti. Dle těchto předpisů nesměly prodejní ceny obuvi přesahovati
oeny srovnávajíCÍ se s vyhlášenými výpočetními předpisy, za kterýmžto
účelem bylo mimo jiné zavedeno i povinné označování obuvCcenou drobného pro:deje na ohbí chodidla zřetelným a trvanlivým písmem. Výpočet
drobné prodejní ceny předepsán byl pro skupinu 2 - o niž v tomto pří
padě jde - na ten způsob, že se k výrobní ceně výrobcově (bez zisku)
připočísti měla 30 proc. přirážka, jež sestávala ze zisku výrobce, jen;;
směl činiti 6 proC., a z přirážky pra obchodníka, jež činila 24 pmc. (odst.
IV. oddílu A a odst. I. oddílu B cit. vyhl.). Prodej zboží za ceny vyšší, než
na obuvi vyznačené, podléhal irestu a trestny byly i různé nesprávnosti
v označování obuvi cenou (§ 15 cit. nař.). Touto drobnou prodejní cenou
na obuvi vyz!lačenO'u urč'ena byla zároveň cena v}"r.obní a cena proďejní
výTobce na obchodníka a jedině ona býti může směrodatným základem
pro výpočet cen těchto, neboť by jinak dntyčný předpis pozbyl svého
smyslu a jehOo účel stal by se illusorním. V tomto případě platí to tím
spíše, když žalobkyně ve sporu ani netvrdí, že by cena, na obuvi vyznačená, byla nesprávná, a vyšší smluvenou cenu prodejní odůvodňuje jerr
póukazem na vyšší výrobní náklady, níkoli v příčině dodané obuvi., nýbrž
obuvi vůbec a v době dodávky. Dle shora uvedeného výpočtu čjní drobná'
prodejní. cena 130 proc. výrobní ce'ny bez zisku; dle drobné prodejní ceny
100 R 70h, jak byla na dodané obuvi vyznačena, činí tedy výrobní cena
okrouhle 77'50 Kč a za· připočtení 6 procentnmo zisku prodejní cena výrobee 82 K 15 h. Vzhledem k tomu, že bylo prodáno za 85'ZO Kč, byia
žalobkyně oprávněna účtovati asp{)ň tuto cenu 83 K 15 h a, účtovala-li
přes to jeli 81'20 K za j,ár, dlužno jí přiznati avšak jen co do tohoto
rozdílu mezi 81'20 a 82'l5 K početní chybu, která dle zásady § 1388 obč.
zák. nemá žádné ze stran škoditi ani prospěti. Tento rozdíl při 120 párech
činí 12.0 X 95 h "'-' 114 K. Pokud jde o r'Úzd:íI mezi. cenou 82'15 a 85 1\
30 h, nejedná se dle práva o chybu početní, nýbrž o omyl a plat! v té
příČině základní pravidlo § 871 obč. zák., dle něhož následky omylu stihají
toho, komu se přihodil, leda že by byl omyl způsoben stranou druhou
anebo že by se ií byl z okolnos·tí zřejmě nápadn:j'm stáHmusH. Tohoto
případu však na straně žalovaného uznati nelze, nebo! žalovaný,vida na
botkách vyznačeno!u cenu dwbného prodeje 100 R 70 h, musil důvodně za
to miti, že žalobkyně přes smluvenou vyšší c"enu jemu účtilj,e nižší cenu,
ježto mu dodává botky při nižší výrobní ceně zhotovené. Žalovaný mohl
tudíž s důvodem jen předpokládati, že žalobkyně tím prostě zachovává
předpis shora cit. min. nař. a kdyby byl dle toho předpisu cenu přepočítal,
byl by nanejvýše zjistil, že žaloibkyně ůt!uje početní chybou o 95 K méně
než byla - jak shora uvedeno - oprávněna účtovati. Náhled odvolacíhO'
soudu, že žalovaný jako pečliví' obchodník měl učiniti dotaz na žalobkyni,
ne,lze za tohoto stavu věci pokládati za připadný. Žalobkyně nemá však
nároku na doplatek 3 K 05 h <85'20-82'15) za 1 pár také z toho,to dalšího
důvodu. Dle shora cit. nařízení nesměl žalovaný pod trestem botky prod!tvati v drobném prodeji dráže než za cenu 100'70 K, jež byla na nich
vyražena. Ježto však dle svědectví Alfreda Sch-a byla žalovanému při
objednávce přiznána možnost plného dovoleného výdělku 24 proc., nesměla žalohkyně již z tohoto, smluvního důvodu jemu vyšší cenu účtovati,
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ježto by byl při téIU~'ry~'Ši,,,mě-vcVdiffic[1\'LlélOv:VšicrcíCilTI!nemclfiI~ai

na doplatek je tedy po právu jen co dD 95 h při 1 páru, tudíž co do částky
114 K, v Dstatním však nelze nároku oprávnění přiznati, a není třeba ani
řešiti otázku, zda žalobkyně vzhledem na shora dotčené zák. obmezení
cen obuvi byla vůbec o,právněna obuv s vyraženou drobnou prodejní
cenou 100 K 70 h prodávati dráže než kolik dle ní činila vÝrobní cena
s připočtením dovol~ného 6 proc. výrobcova zisku. V tomto směru bylo
tudíž dovoJání z uplatněného dovolacího důvoou §, 50;) čís. 4 c. ř. s. čá

stečn~ VyhDvěti.

Čis. 1551.

Tím. že vzala zpět žádost za zrlzení věna, nevzdala se dcera ještě
nároli;u na. ně. Výživné, jež otec ie' povinen poskytovati své rozvedené
manželCe, nelze sraziti při výpočtu věna.
{I(ozh. ze dne 14. března 1922,

R

"--Dř"dttldů-tě,kTo 'ta-ké rekursni soud činí, spokojuje se s yyšet~enoul ce-

nou ač př'eee ne muže býti pochybnosti, že skutečná cen'a patro,:eh~ domu
v Mor. Ostravě jest se zřetelem na dosti rca;sáhlé pr{~v?z,ovacl n;ls,tn.DstI
pro živnost stěžovatelov·u mn~hem ~VYŠš~ ~ež~:ena Zllst:?a. ~y,chazl-l! s~e
pak ze zjištěné ceny majetkovych predme,tu stezo~,:tele. castkou 70.000 Kc,
. t vyměřené věno 15000 Kč majetkovym pomerurn 1 leho pOVlllnostem
les
vůči další m\lině úplně . přiměřeno, to j"~
lm Splse, kd YZo~ se ani na vy'~dělek
.
jeho zajisté jen minimální částko,uči~tÝch 400 Kč, vubec l12'?ere zret;,le
a když se odečítají i učiněné investioe z posledUJ doby. castkou pr~
50.000 Kč, jež .přiqdhadu domu, jak z odhadu nutno SOUdlÍl, nebyly vzaty
v úvahu.
Čís. 1,552.
~ I k' d'lte~, domábaJ'íei
se na otei nároku
Nemanzese
... na zaplacení
f' ~ peněžité
sumy na zaopatření, musí prokázati příčinu a potrebu zaopa rem.

II 82/22.)

K žádosti dcery uložil s o'u d p r v é s t o I i c e jejímu' otci, by vyplatil, jí věneril 7000 Kč, rek u r s ní s o u d zVÝšil věno na 15.000 Kč.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověj dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nelze sdíleti názor stěžovatelúv, že jeho dcera Rosalie R-ová pmhlášením před soudem ze d.ne ti. června 15121, že bere žádost o ustanovení
věna zpět, vzdala se svého zákonného nároku dle ~§ 1220 a 1221 obč. zák.
Není ovšem pochybnosti, že se mŮže dcera. vzdáti nárok,u. na věno., avšak
vzMní to muselo by se státi zPllsobem jasný·m,. určitým, jakoukoli pochybnost vylučují'CÍm. Tomu však v tomto případě tak není, neboť vze'tím
žádosti zpět dala Rosa1ie R-ová jen na jevo, že toho času nežádá vymě
ření věna, nikterak se dptační povinnosti otcovy nedotkuuvŠi. Ostatně
nemohl by se stěžovatel, ani kdyby' šlo skutečně o vzdání se věna, toho
dOVDlávati z toho důvodu, že usnesení prvé sto:lice, jímž bylo i'eho' dceři
věno ,částkou 7000 K' vyměřeno, nenapadl a tím tedy uznal, že trvá jeho
dotační povinnost. Z ,téhož důvodu se nemůže ani odvo'lá:vati na ustanovení § 1222 obč. zák., že dcera jeho vešla ve sňatek bez jeho vědomI, nehledíc k tomu, že mu byl manžel žadatelky den před svatbo,", jako ženich
představen a stěžovatef nedal nijak svůj nesouhlas na jevo, naopak udířel.
mu ještě rady pro budoltcnost. ZbÝvá tudíž jen pojednati o VÝši věrta. Tu
při zjišťování stavu' majetku právem vyloučil rekursní soud jako paSivní
položku kapi!a.]lso'v.ané v%ivné rozvedené stěžovatelovy manže'lky óbtkou 16.800 Kč, nebo! výživné nelze považoJVati za dluh a srovnání jeho
s výměno,u nebo právem požÍvacím, na nemnvito:sti zaji,ště-ným, není
zajisté 'místné a nelze žádati, aby bylo s ním .stejně nal'oženo při zjiš!o,vání otcova majetku za účelem vyměření věna, jako s těmito právy v rozvrhovém usnesení řízení exekučního. Rekursní soud nemusil ani posude,k
znalcŮv ehledně odhadní ceny majetkovÝ'ch předmětů stěžovatele pře
zkoumávati, vždy! nemá soud v řízení tomto pří s ně stav majetku dotací po'vinného vyšetřili (§ 1220 obč. zák.), stačí zajisté jen přibližná cena

, (Rozh. ze dne 14.

března 1922, Rv II
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Žalobě nemanželského dítěte, jíždomáhalol se na otci zaopat~e~í" bylo
,
s ,ll
ode m -prvé _s .t o li c e ro'zsudkem
pro zmes'kam vypro ce s TI lm
.
hověno . .od v·o I a c í s Oll' d r;oz,udek potvrdll. ,
Ne j v y Š š f s o ud zamHI žalobu pro tentokrate.

Dflvody:
Vznese"li nemanželské dítě na základě § 166 obč. zák; p,roti, n~~nan
želskému -otci nárok na z'ilp1acení -p,eněžité

su~y ,llR ..za'OP,atrem,

naleZl ~u)

aby prokázalo, že příčina a potřeba z~opa!rem da,:a ~est T() odp,ovlda
pojmu zaopatření jako poskytnutí prostredku k ~alozem samostatne e~~:
stence a vysloveno bylo už nálezem býv. víd. nel,;'. so:rdu ze. d~e ~4. zarl1874 zařaděným do rcp'ertoria pQ:d čís. 74 a llonevadz se o.d te dO'b,y n~
zák;nných předpokladech takovéh'o nároku ničeho nezměmlo, nema 31m
nejvyšší soud příčiny, aby se od .této ustálené pr,:xe n:hJlov~al. ~vsak
žalobkyně tuto podmínku uplatňovaného nároku~:v zal~~e ,upIne mlcemm
pominula, nárok tedy není po zákonu založe~;' pn vynas~n~ r?zsudku ~ro
zmeškánímo,žno pak hleděti jen ke skutecnoste:n, v zalobe tvrzenym
(§§ 396, 442, 1 c. ř. s.), těmi však nárok opodstatnen nebyl.
Čís. 1553.

Bylo-li umluveno, že kUlluiicimá liěsti všechny po~latky kupu: vzta.
huje se jeho závazek i ua dávku z přlrustku hodnoty, je-ll z "bsah~ umluvy
zřejmo, že prodatel chtěl hýti pr.ost vš~liktch, výloh. Na tom meeho nemění, že prodatel rekuroval prott, vYmerem davky.
<Rozb. Ze dne 14. března 1922, Rv II 362f21.)
Článek VIII. kupní smlouvy jíž žalobci koupili od žalovaných nemovitost, zněl.: »kupitelé mají za~raviti ze svého poplatky spojené se zří ..
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izením
všelikététo
jinéIisslt~iln~y~~'t]s~yi,()~~~~~~~TI~~'e.nr.;t~:::~~~tlt~;~;;p
Ježto pro datelé
žalobci (kupitelé) záručnÝm platebním rozkazem vyzváni
v cizině,
ku zaplacení dávky z přírůstku hodnoty, již také zaplatili, a domáhali se
náhrady na žalovanÝch. O b a niž š í s o 'll d y žalobu zamítly, Odvolací
SOlud uvedl v d II vod ech: Odvolatel, uplatňuje Odvolací důvod nespráv~ého ocenění důkazu, dovozuje, že s'e z textu lvupní smlouvy nedá
vyvodIti, že žalobci vedle poplatků, tam uvedených, převzali také dávku
z přírůstku hod'noty na sebe, protože dávka tato dle zákona tíží prodávajícího, a musil by tedy její přesun na kupujícího ve smlouvě výslovně
býti stanoven a mimo, tOo že mluví dotyčný odstavec kupní smlouvy pouze
o poplatcích, ku kterým v technickém slova smysl,u dávka z přírůstku
hodnoty čítána býti I>emůže. Jest ovšem správnOo že ve smyslu § 13 nař.
vlády ze dne 23. září 1920, čís. 545 sb. z. a n. dá~ku z přírůstku hodnoty
platí normálně zcizitel a že dávka od pop'lalku slovně se liší, ale oclvolatel přehlíží, že tento odstavec písemné smloli'vy kupní doplněn jest
svědectvím Dra Emila R-a o lehda projevené vůli stran, z nichž prvžalovaný Mořic T. za lichého souhlasu žalobce Pavla I~-a kategoricky prohlásil, že nesměií mu uzavřením kupn vzejíti žádné výlahy jakéhokoliv
druhu, že kupní cena mu musí zůstati čistá. Teprve tímto svědectvím
posunut jest dotyčný VIII. odstavec kupní smlouvy do náldítéhOo světla
a tu sluší doznati, že nelze jej ve spojení se svědeckou výpovědí Dra
~-a vykládati linak, než jak to učinil první soud. Přesun placení dávky
z přírůstku hodnoty z prodávajícího na kupujícího jest zjev,em dOosti ča
stým, zákon jej nezakaz'uje a dlužno také přisvěďčiti názoru prvého 'Soudu,
že v tomto případě význam slova »popJ.atky« nelzeobmeziti jen na platy,
kt:,:é zákon tímto jménem nazývá. Vždy! povahou svo,u se dávky, vYmerované za jednotlivý právní úkon, neliší od poplatků, j'ež se taktéž vyměřuji od připadu k případu, na rozdíl 'Od ďanÍ, které se vyznačují tím, že
v u;rčltých ročních dávkách se opakují. Také občanský zák'0n v tom
smyslu pře-sne nerozlišuJe, často zahrnuje sI-ovem »Abgaben« i daně a pmplatky {§ 1099 .Laste'll u'lld Abgaben«, II 1144 .Steuern, Zehenten und
"ndete Abgaben«), v § 1142 obč. zák. nazývá určité dávky »Veranderungsg e b lih r e n«. Nelze tedy mluviti o nesprávném hodnocení textu písemné
kup nf smlouvy ze dne 3. srpna 1918 ani o nesprávném ocenění svěd'ectví
svědka Dra R-a.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
DÍl v o rl y:

Pokud jde o právní posouzení věci, stojídovolatelé na stanovisku, ž,e
odst. VIII. smlouvy, po.dle něhož žalobci mají nésti veškeré jakékoli jméno
mající poplatky, jest nejasný., že, poněvadž bYl sepsán zástupcem žalovaných, sluší jej vykládati v ne.prospěch těchto, že výraz .poplatky« nelze
rozšiřovati na dávku z přírůstku majetku, že podle § 14 zák. ze dM
2. května 1913, čís. 35 z. zák. slezského tuto dávku nesou prodávajíc1,
tedy žalovaní a že by odchylné ustanovení ve smlouvě mlls,elobýti úplně
jasné. Náhled, že slu'ší na te,nto, případ nžíti lIstanovenÍ § 915 Gbč. zák.,
nenl správným již proto, že obě strany smlouvu podepsaly a jde tedy
případná nejasnost smlouvy na vrub obou stran. Avšak z té zjištěné sku-

te<;nooSIl, že žalovaný- při" sepsání sml-ouvy v přítomnosti žalobce pr?hlásil,
Ve mll' z kUPll nesmějí vzejíti žádné výlo}1Y a že mU' musí kupm cena,
~ustati čistá, usoudil soud odvolací sp;ávně, že· veškeré, pl~ty s, kUP~1
smlouvou spojené tedy i dávku z přírustku hodnoty man nestI za!obcI;
čemuž ustanovení zákona o této dávce ne,odpor?ie, a ž.e tu tedY, v~!yka,ne
nejasnosti smlouvy není. Okolnost, že žalovam podab protI vymeTe, !et~
dávky rekurs, neni takovým konkludentním čiinem, kte,rý by .v uv,,;zen~
všech oknlností nezanechával pochybnosti o tom, že se zalovam pokladall
za povinné tuto dávku ze svého platiti (§ 863 ob~: zá~), a jest vzhl~dem
k prohlášení žalovaného při sepsáni smlouvy sPIse. pnPt:stna ~omn~?ka:
že žalovaní zamýš:eH rekurs podati v zájmu žalobcu, a~'lZ by hm nel."ky
závazek na sebe braJi. Soud odvolací souhl,asně s prvym soude;n ZllS!Il
úmysl stran při uzavření smlouvy k tomll směřující, aby žalovam n,:meh
z kupu žádných výloh, na záklaáě výpovědi svědka Dr. R-a. ?taz~a:
má-li býti některá sk'utečnost pokládána za zjištěnou na základě vypo~edl
svědecké, či má-li býti otom připuštěn ještě důkaz v~slechem stra~, je~t
věcí oceňování dúkazú a nelze proto v řízení dOovolaclm okolnost, ze dukaz výslechem stran o téže okolnosti připuštěn nebYl, vytýkati z důvodu
čís. 2 § 503 c. ř. s.
I';IS. 1554.

Nepřípustnost pořadu práva pro, nárok důstojníka, jenž" byl ~innÝ'."
před převratem v československé zahraniční armádě, na náhradu nákladu,

jež vynalOŽil ze svého na válečnou zahraniční činnost.

(Rozh. ze dne 15. bř'ezna 1922, R I 263,22.)
Dle tvrzení žaloby byl žalobce rozkazem štábu I. čsl. střelecké divise
ze dne 1. prosince 1917 a zároveň též z osobního ústního rozkazu tehdejšího předs'edy Národní rady čsl. v Paříži a tehdejšího diktatora zahraniční branné moci národa českého koma'ndován na rumunskou frontu
jakožto zástupce čsl. armáúy v Rusku od 1. ledna 1918 a rozkazem štábu
sibiřské armády jako jeiíemisař a zároveň ve funkci jako náčelník .Vyzvědného oddělení pro jihOzápadní Rus a v této fllnkcI o,d 1. prosmce
1917 až do 31. prosince 1918 vysllal dle potř,eby kurýry se zprávami na
různé fronty a mezi různými částmi armád' československých a těmto
kurýrům ze svých vlastní:ch prostř'edků vydal zálohy na jich vyMní ce'slovní a oso'bnípročež domáhal se' tla vojenském eráruče,skoslovenské
republiky zapla;eni těchlo jím daných záloh. :2alovaný erár vznesl námťtku nepřístupnosti pořaďu práva z toho důvodu, že dle obsahu žaloby
jde o nárok z veřejného (vGienského).~lll~eJ:lního, poměru, a nároky takové
lze uplatniti jedině <cestou administratlvm. S 'O udp rve st D II c e (zemský soud v Praze) vyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva a žalo,bu
odmitl. Rek II r sní s o u' cl zamitl námitku nepříp'ustnosti po,řadu práva.
O ů vod y: Prvý soud odmítl žal"bu pro nepřípustnost pořadu práva
z toho důvodu, že jde o spor mezi státem a leho zřízencem, v němž týž
uplatňuje nárok majíd základ v poměru služebním a že za trvání tohoto
poměru konal Žalobce platy k účelúm veřejnoprávním, v kterýchž pří
padech přináleží rozhodování ve smyslu dvm. dekretu ze dne 16. srpna
1841, čís. 555 sb. z. s. úřadům správním, nikoHv sou'dům. Citovaný dvor.
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dekret obsahuje všaK výjImečné ustanovení, kterým příslušnost soudů ve
zvláštních případech byla vyloučena, a sluší proto v každém sporném
pří-padě zvláš'ť přesně zkoumati, může-li býti onoho v"$rjimečného ustanovení použito: Vzmk dotyčného ustanovení souvisí s tím, že s'e jednalo
o otázku, zda-li spory mezi erárem a jeho úředníky o platy {Besoldltngen)
a poplatky (Oebiihr'en) náležejí ,k přÍ.slušnosti civilních soudů či politických
úřadu,' a otázka ta rozřešena byla zmíněným dvoLdekretem, jenž stanovil,že pohledávky státu proti jeho Medníkům azřízen'cům nebo po,hledávky těchto proti státu, jež výhradně z poměru služebního se odvozují,
cestou administrativní projednány býti mají. Podle přesného znění tohoto
ustanoveni jednati Se musí tudíž o pohledávky úředníků, jež uplatňo,vány
jsou vůči státu výhradně jen z iich poměru služebního. V tomto případě
však žalobce žalobou domáhá se jako osoba soukromá v,e smySlu §§ 1035,,'
1036,1037 a 10420bč. zák. na státu, náhrady o,něch vydání', jež prý za
války ve své tehdejší vlastnosti jako emisař Cs!. vojska v Sibiři k prospéchu státu, který v té době ještě neexistoval, v předpokladu jich náhrady
učiniL Vydání ta spočívají dle žaloby a přílohy žaloby v tom, že z doby
ještě před převratem, nejsa ve službách bývalého státu rakousko-uherského, ani ve službách nynější Ceskoslovenské republiky, která tehdy
ještě neexistovala, platil za výzvědnou službu konanou prol sibiřskou
armádu, - pracující sice ve prospěch budoucího našeho státu - kurýry.
V takovém případě PO názoru .soudu rekmsní'ho nenL na místě ustanovení
citov; .ďvor,. dekretu,. kterÝ·p.ředpokládá služební poměr mezi státem a
jeho zřízencem, to tím méně, .že z.vecného zodpovědění ,žaloby, vyplývá, '
že žalovaný erár své odmítavé stanovisko zakládá na to, že žalobce vše,
,co uvádí v žalobě, konal samovolně jako VOják, který Se odloučil od své
vOj.enské části a konal to v cizích službách. Podle ,§ 1 j. n. přináleží projednánítéto sporné věci před řádnÝ soud a jako .takový jest k projednání
tomu dovolaný zemský soud civilní v Praze příslušný.
Ne j v y Š š í s o ud ubnovi! usnesení prvého soudu.
DÍlvoďy:

Podle § 41 j. n. je·st povinností dovolaného soudu, by zkoumal př'ede
vším svou příslušnost k prOjednání rozepře, jež žalobou jest zahálena,
v pr'vé řadě ovšem otázku, zda rozepře ta vůbec patří př'ed řádné soudY,
a t O' cll e II b s a h u udá níž a lob y. Tu tvrdí pak žalobce sám ve
své žwlobě, že, plně vojenské rozkazy jaknžto zástupce čsl. armády
v Rusku' na rumunské frontě a jako emisařa spolu náčelník výzvědného
odděle·rií pro jihozápadní Rus a v této své s I uže b n í činnosti vysílal
dle potřeby kurÝTyse zprávami na různé fronty a mezi různými částmi
čsL. armád, již se měli samozřejmě platiti z pOhotových peněz armád.
Žalobce však nikdy hotových peněz na to' nedostal, jelikož buď jich nebylo, nebo nemohly mu pro odříznuti j'eho oe! armády a nedclStatek možnosti styků býti v čas nebo vúbec doprav,eny. Tu pak, když nastala nutná
a nezbytná potřeba vyslati a k tomu tedy též hmotně vybaviti a vypraviti kurýry a dáti jim peníze 11a cestu na hotová vydání, byl žalobce
v nouzi často II II cell dáti jim na cestu zatímní z á 1 o hyna všechny
jejich osobní hotové výlohy, na účet a r ll' á d y leg i i, ze svých vlastních peněz, op rot i do dat e č n é m u s ú čt o v á n í. Tak tomu bylo

. v případech zažalovaných. Z tohoto vlastního tvrzení žaloby však pIY,ne,

~e žalobce odvozuje svůj r,árok pří,mQ ze svého s!užebn[ho vOlensk<:ho

~ostaveIií vůči státu, tehdy. se· tvoříci,:,u, ze svého služebního p',?m~ru.
ke státu, ze 'své s I u že b n I POV!l111osÍl, k t,e r o~, byl :, be~ zvlast,;;h?
příkazu v tom směru, byl nu cell za danych, jIm. vy:,cenych, pome:u;
zálohy peněžní kurýrům ze svých peněz dáti; sP?Juje sve tvrzeue 1~9n~1ll
bez příkazu se svou s I uže b n í p o v i n n o s f I, tato lest mn vmtrmm.'
věcným základem jeho činnosti, z níž nárok svůj odv3zuie: Svůj'. dotyčny
služební vOienský poměr. rozkazy vOienské, v tom smeru mu dane, 1 obsah
sOltvisejÍCJ 's tím jeho povinnosti služ~bljí v žalobě tvrdí a v~de ,v tom
směru důkazy. Za těchto okolností netze o tom pochybovatI, ze zalobce
tvrdí vůči žalované-mu eráru slúžební poměr yeřejnoprávní; z' n~.ě h ? ž
p řl m o (ze své s I uže· b n í po;, i nI1 o ~ t il sv?j n~rok Vyvu~u!e; Jde
tedy o nárok odvozený výhradne z pomeru sluzebmho, o klerem v~ak
jest rozhodnouti v cestě adn1fnistr,~tivÍlí dle výslovného ,př~dpisu dvormho
dekretu ze dne 16. srpna 1841, ,crs .• 555 sb. z. S., jenz ~akonem ze, dne
28. října 1918, čís. 11 sb. z. a ll. bYlpřevzat,a, d,:sud plalI. Na t~rn n~ceho
nemění tvrzenížalobcov.a při ústním jednalll, z~ mu ?ebyl . da~ p~ík~z
s}užehlil, aby kurýry v přÍ'paďepótřebY zakládal ze sveho, nybr.za~y I';:
platil z peněz jemu !ÍředernpO'ukázanÝ'ch z ~rmád?í pokla.~ny; dyz . pn
lom opětně se dovolává na 'll n t n o s t tvrze~ych zaloh, tOtlZ hle de k I~ho'
s 1II že b n í povinnosti. kurÝrY vysílati. Po,dle znění a účeln cltovaneho
dvolflllho dekretu »pohledávky ... , které odvozeny jsou výhradně z "pomeTU služebního« }est p'atrně rozhodným poměr, služební v době v z ll' k II
pohledávky u'platňované, nikoli ~omě: ,vdoběž~loby, jak"žalobce ve
svém rekllrs'u vytýká. Všeobecne znem tohoto predplsu tez ,poukaZUje
k tomu že má
mysli veškeré nároky úředníků proti státu ne'bo naopak,
jež od~ozeny jsou z poměru služ,ebrtího,bez rozdílu j~jich důvodu a tedy
i pohledávky z důvoďu § 1042 obč. ·zák. a z náhrady skodY, po k u,d! e n
žalobce'je zakládá 11a skuteč11ostechsou.vls,epclch
s po měr e m s 1,ll ž e bll í m, jako v tomto případě. (Sr'ov. Pražak: Spory
o přisI'llšno~t 1883 I. díl § 21 str. 174, Dr. Ott: Re'chtspflege und Verwaltung I'estschrift Klein str. 91 odst. X.) Chování se odpůrc,o'vo ve sporu
iest ~ro posouzení přípusinosti pořadu práva hledě k citovanému již§- 41
i. n. nerozhodným. Byt i žalovaný erár popíral vů~e: ,služebn.i m.an~át;
veřejnoprávní c1Jrávnění a zm·ocn-ění žal?bco. ~rIO k vysllaTIl ~kuryru, zustava
zde tvrzení žalobcovo o němž právě ma bÝÍl rozhodnuto lako o podkladu
jeho žaloby, že byl ž~lobce, dávaje zálohy kurýrum, právě ve s luže bním mandátním p.orněr,u jÍm tvrzeném, jak shora uvedeno. Pokucl tento
služební poměr jest podklademialobního nároku a tedY žalobnim ,dí,vodem, nepatří TJárok ten dle zmíněn'ého 'd.vorního: dekret,; 3" pořa~ prava;
Sám žalobce dle žaloby tvrdí přece, že zalohy ,daval na ucet armady legii
oproti dodatečnémn súČtoVál1í, sám tedy předp,okládal dodat"čné s ú ~ t 0,v á n í, tedy súčtování s armádou legií, volenskou' účtárnou cestou spravm.
Této správní cesty žalobce však dosud nenastoupil, neb a:spoň dosud nevyčerpal, jak vidno z jeho žaloby a z námit!,y žalova~ého eráru·; že ~ál'Ohy
u československé vojenské mise v Bukuresti vybrane dosudnevyúctoval:
Ničím c.důvodněnon není výtka žalobcova v j,eho rekursu, že nemůže' být!
dOlluco~án aby se vyjimečně musil se státem soudit j'e" hned u nejvyšší
státní, pon~e správní stolice rozhodčí, jeho vlastní (stMu), se šeďesátidenní
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lhfttou a proč má ,být+"cjřl_~r-zc:ferrď-pr·avTckITmé!r{,p=vš",1:'lm--()tlča:nsl:Voc.

a z normální' právomoci občanskÝch sOiudů, Svou služební a případně
súčtovací Dři provede administrativně a může se dovolati pak přezkou...
~ánf nejvyššího sp;ávn!ho soudu dle zákona ze dne 2, listopadu 1918,
CIS, 3 sb, z. a u., na KteTY dle § 2 tohoto zákona a §:~ 10 a 11 zákona z 22
října 1875, čís. 36 ř, zák. vztahují se rovněi předpisy o saudcích a moci
soud~ovské; o 'závilsl{)stí jeho na moci státní nelz'e proto mluviti a roz;.
h?,cluje proto v tom směru o záležitostech jemu přikázaných se stejnou
~~ruk~u P~o občana jako soudy řádné. Moderní zařízení státnÍ' rozlišuje
clm dale, hm více záležitosti veřejnoprávní, správní, od záležitostí čistě
s?ukromych, soudních, a při zřízení zvláštního nejvyššího· tribunálu správ_
n:~o ~e ~?udc~vskou garancií,
rozhodujícího po případně pO'Ířebné před
bezne pnprav,: pn 'provedeném ústním jednání se stranami, ';§§. 6 sl., 22
sl., 28 SL~It. zak. z roku 1875), - není obavy, že by z toho pro občanstvo
povstala skoda, (Srov, cit. Dr. Ott: Rechtspfle-ge und VeTwaltung zakončení str. 97 a 98.)
,
Čís, 1,555.
c_

. ~upitel. !e.nž zboží, dané pro vadnost pro dateli k disposici, napotom
ZCIzIl, schvahl dodatečně zboží a pOZbyl nároků plynoucích pro něho
z vadnosti zboží.
•
(Rozh. ze dne 15. března 1922, Rv I 742/21.)

Žalobc~ dod~J žalovanému. větší množstvÍ hříbků, jež tento dal mu
k dlS])OSICI, ponevadž neodpovfdwly smluvené jakosti a byly méněcenné
a, když žalobce neuznal vad zboží a nevzal na vědomí, že mu bylo' dán~
k dlspo,slcl, prodal je žalovaný dále z volné ruky. Žalobu o zaplacení
nedoplatku kupnl ceny, jejž si žalovaný strhl, ježto zbOŽÍ neOdpovídalo
smlu;ené jakosti a bylo méněcenné, a ba niž š ís o u d y zamítly o d v ol a C I s o II d mimo jiné z těchto d ů vod ů: Námitka, že žalova'ni dalším
llrO~ejem ~ub se vzdala práv z učiněné výtky, není závažnou. Nesparno,
Je, ze ZbOZl bylo žalovanou dáno žalobci k disposici. V tomto smeTiu, tedy
neb~lo potř<;bí žádných zjištěni, zvlášť he po,tud, zda učiněná výtka obsahove .odpovldala čl. 347 obch. zák. Kupující dává-Ii zboží k dispo\Sici
pro'~lašuje tum, že vadné zbOŽÍ' nepř-ejímá za ~llnění kupní smI:owvy. Žal:o~
v,,;na tedy neměl" také disposičního práva na pozastavené zboží. Naopak
mela Se zachovati dle čl. 348 obch. zák., 1. j. zboží zatím uscho'vati po
~ři~ad~~, k~yž dle :ojištění prVého· soudu šlol o zboží vydané zkáze, 'dáti
Je, setne predplsu d. 343 obch. zák., do prodeje. Toho žalova.ná neučinila
nýbrž zboží po oznámení výtky, když žalobce výtku jednOduše odmítl ~
dlspo-sice se zbožím neučinil (čl. 348 obch. zák.) sama zcizila, Tím však
právě p,ro~t,o, že, výtku' oznámila včas, práv z ní plynouCÍch s'e nevzdala ~
ZO~]lo';'l~a P?uze za škodu, po případě z tohoto prOdeje pro žaLobce ~y_
plyvajlcl, lezto v tomto případě nejednala jménem prodávajídho a pod
ochranou' d. 3~8 obch. zák., nýbrž jako jednatelka bez příkazu, Jest tedy
p~vm,:a vydalt na místě zcizeného zboží výtěžek docílený prodejem. Tu
vsa~ z,,;l'obce ani netvrdil, tím méně důkaz o tom nabídl, že mu z pmdeje
nesla sko-da, t. j. že žalovaná dosáhla většího výtěžku ne'ž cenu již znalec
označil za přiměřenou. Nemůže tedy n-ež tuto požadovati.
'
Ne j v " Š š í s o II d uznal dle žalo·hy.

Dflvody:

Jest zjištěno, že žalovaná firma, obdrževši zboží dne 11. řÍ'jna 1920,
žalobcem jí drahou zaslané (sušené hříbky), oznámila mu dopisem ze dne
12. října 1920, že mu je dává k disposici, ježto jsou hříbky tmavé a nikoli
světlé, a že proto jsou méněcenné, Když žalobce neuzlial ani vytknutých
mu vad zboží, ani nevzal na vědomí, ~e mu je dává žalovaná strana
k dispOSici, prodala tato zboží sama z volné ruky, a strhuje si nyní ze
smluvené kupní ceny zažalovanou částku proto, že zhoží neod'povúdalo
smluvené jakosti a bYlo méněcenné. Odvolací soud správně vyslovil, že
žalo!vaná strana měla se zachovati dle předp'is.u čl. 348 obch, zák., ale
přes to jest tryho názoru, že tím, že sama zboží zcizila, jednajíc jako
jednatelka bez příkazu, nevzdala se práv, pro ni plynoucích z toho, že
vady zbOŽÍ žalobci oznámila v čas,.a že následkem toho zodpovídá pouze
za škodu, jež prodejem zboží z volné ruky žalobci snacl vzešla a kterou
jedině by byl .oprávněn požadovati. Tento právní názor odvolacího soudu
nelze uznati za správný. Žalovaná strana, davši žalobci zbožú pro vadnost
k disposici, projevila tím, že nepřijímá je jako plnění, nebyla však dů
sledna, jelikož místo toho, aby se zachovala dle článku 348 obch. zák.,
prod.ala j-e dále na svůj úĎet. Tím změnila svou původně projevenou vůli
a, ďisponovavš~ se' zho-žím, dala tím mlčky na srozuměnou, že zbOŽÍ' při
jímá ja:ko, plnění, a že pokIádá bez ohledn k vadám dodávkou' tou smlouvu
za splněnou. Následkem toho p,ozbyla žalovaná strana práva, které by jí
bylo pro nesplnění smlouvy pří'Slušelo dle čl. 355 obch. zák., jenž .platí
i tehda, když dodáno bylo zbOží vadné, kU1litel.em však nebylo přijato
jako plněni; nebo! dodání vadného zboží dlutno na rove'Ď klásti nesplnění
smlouvy vůbec, čímž proldatel ocitá se v prodle'ní s dodáním zboží. Na
druhé straně nemůže však žalovaná str.ana uplatniti nároku ze 'S.právy pro
vady zboží, které zjistila a žalo'bci, jenž jí výslovně nes;Jiboval, že bude
zboží »světlé«, oznámila, ·poněvadž přes tyto vady je přijala ku splnění
smlouvy (§ 928 obč, zák.). Z toho, jakož i z další okoln~sti, že' žalovaná
strana ve sporu netvrdila, že pozděj.i - tedy po přijetí zboží - byly
zjiš'těny skryté vady, dříve nepoznané a nep·oznatelné, plyne, že jest povinna zaplatiti žalobci celou kupní cenu dle smlouvy ujednanoU' (~ 1062
o,bč. zák). Oproti přesnému ustanovení článku 348 obch. zák., který, nerozeznávaje, zdali prodatel uznal či neuznal oprávněnost výtek zboží, mu
kupltelem oznámených, ukládá kupiteli za povinnost určité jednání k obhájení zájmů nepřítomného prodatele, Mbyla žalovaná strana, nechtěla-Ii
zboži přijati jako plnění, oprávněna jím sama disponovati .a je z volné
ruky beze vší kontroly prodati .a l1eprávemodvolací soud toto se zák-onem
se nesrovnávajicí jeďnání bez bližšího odůvodnění označuje za jednatelství
bez příkazu, ackoliv se žalovaná strana'v tomto smyslu, ani nehájila.
Čis. 1556.

V dovolacím řízení nelze učiniti návrh, by řízeni bylo dle § 191 c. ř. s.
Lze pouze domáhati se obnovy.

přerušeno.

(Ro'zh. ze dne 15. března 1922, Rv II 416;21.)
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důvodech:

Pokud qovolatel navrhuje, aby bylo řízení přerušeno, jelikož učinil
trestní oznám'ení státnímu ,zastupitelství; nelze tomuto! návrhw vyhověti,
jelikož dovolací soud nemůže učiniti věc zralou k rozhodnutí a nemůže
tudiž ani odchylná zjištění skutková předsevzíti. Není tu důsledkem toho
llIodmínky,§ 191 c. ř. s., že totiž vyšetření trestného činu a odsouzení, jak
lze předvídati, bude mHi rozhodný vliv na rozhodnutí' právní ro'zepře.
Dovolate! by mohl pro sebe ,příznivý výsledek trestního řízení uplatniti
jen žalobou 0' obnovu dle § 530 ČÍs. 2 c. ř. s'.
Čís. 1557.

Bylo-Ii zabrání bytu zrušeno nejvyšším správním soudem, používá zabrauébo bytu ten, kdo se do něho nastěhoval, bez právního důvodu.
Dovolávati se žalobou ochrany nájemních práv může se nájemce jen
proti pronajímateli. Proti třetímu přísluší žaloba len pronajímateli.
(I~ozh.

ze dne 15. března 1922. Rv II 106/22.)

Žalobce obýval v domě, jehož vlastníkem jest Mdoděj B., byt v prvém
poschodí, k bytu patřila také kuchyň u schodů. Dne 24. července 1920
zabral tehdejší společný bytový úřad v Brně z bytu, žalobcova onukuchYl1
a přidělil ji žalovanému, který se tam nastěhoval. a od té doby kuchyně
užívá. Na žalobcovu stížnost zrušil nejvyšší správní soud zabrání kuchyně
jakožto nezákonné a žaloboe na základě toho žádal bytový úřacl, aby
žalovaného z kuchyně té vystěhoval. BytovÝ úřad dal však žalobci vyří
z'enÍ. že tak' bude moci učiniti, až najde pro žaJova'ného jiné místností-.
I tento výměr bytového úřadl! byl na žalobwvu stížno·st rozsudkem nejvyššího správního soudu .ze dne 23. dubna 1921 zrušen jako ne!lákonný,
nicméně bytový úřad ničeho dále nezařídil, aby žalc>vaného vystěhoval.
Žalobce uvedl v žalobě; že žalovaný užívá kuchyně nyní bez jakéhokoliv
právního dův.odu a jelikož. zdráhá se kuchyň vykliditi, učinil návrh, by
žalovaný byl uznán povinným vykliditi a ode'v"dati žalobci ku'chyň tu do
14 dní. Žal0'vanú strana navrhla zamítnuU žalobní žádosti namítaik mimo
jiné, j-ednak nedostatek pasivní legItimace, poněvadž žalovaný není v žádném právním poměru k žalobci a musel by tento domáhati se vyklizení
bytu na bytovém úřadě, jednak nedostatek aktivní le'gitimace, poněvadž
ža'lobce není vlastníkem domu, nýbrž Metoděj B. a ten prý přijal dodatečně po zrušení zabrání bytu žalovaného za nájemníka a pobírá dosud
od něho činži. Pro ce sní s o udp r v é sto I i c e žalobě vyhověl. D ů
vod y: Prvá námitka, že totiž pasivní legitimace jest pochybena a že
žalcke měl by s'e ďomáhati vyklizení kuchyně n", bytovém úřadě, není
odůvodněna. Dle ,S 1098 obč. zák. je nájemník oprávněn nájemního před
mětu dle smlouvy nájemní užívati a nemusí tedy nikoho ve svém bytě
trpéti, t~kže jest oprávněn ka,ždého, kdo, si osobuje nějaká, práva na jeho
nájemní předmět, z toho vyloučili. Tím, že zabrání kychyně bylo právoplatně zrušeno, nabyl žalobce jako nájemník opět práva volné disposice

s celým najatým uytem a když žalovanÝ,. nemáj.e k tomu po zrušeni zabi-racího nálezu žádného oprávnění, užívá kuchyně, najaté žalobcem, jest
tento o,právněn domáhati se na něm vyklizení této. místnosti. Tím odklizena také námitka nedostatku aktivní legitimace, při čemž poukazuje se
na to, že po dobu nájemní smlouvy vlastník domu není ojJTávněn zasahovatL do práv nájemníkový'ch dle § 1096 obč. zák. a proto bylo by případné
pronajetí kuchyně vlastníkem domu neplatné, a jest ža[;obce oprávněn
vlastním jménem domáhati se vyklizení kuchyně, která tvoří, jak žalovaný
sám připouští, součást jeho nájemní smlouvy. O d vol a c í s ou d žalohu
zamítl. D ů V.Q d y: Pokud jde o řešeuí otázky, zdali žalóboe jest oprávněn
'ku vznesení této žaloby, a zdali touto žalobou se může dle zákonac,brátiti
právě pr-oti žalovanému, poukazuje Se na správné' důvody prvého-' so,u'du,
který tuto otázku zodpověděl dle zákona správně, a připOjuje se soud
odvolací úplné k názom prvého soudu, že jest tu pasivní i aktivní [,egitimace. Nelze však sdíleti názor prvého soudu, že žalovaný užívá kuchyně
bez jakéhokoHv důvodu a že proto, ji musí vrátiti; nebo! kuchyň byla
zabrána společným bytovým úřadem, který žalovanému užívání této
kuchyně poskytl. Tímto krokem spoleólého bytového, úřa'du nabyl žalo,vaný důvodu, k užívání kuchyně a tímto .zabrárrím byly nájemní pomě~
a z něbo plynoucí žalo,bcovo právo př,erušeny, aniž by byl rrastal j~kýkoh
sQ.ukromoprávní obl'i'gačnÍ 'Poměr mezi stranami, a schází' prolto žalobci
materielne soukromo'právní podklad p.ro úspěšné uplalnení nějakého soukromého, nároku a proto, též soudu není dána možnost, aby nějakému
soukromoprávní'1lill nároku žalobcovu sjedua'l průchod rozsudkem .. Z toho
důvodu jest též pro tuto věc nerozhodno, zdali spoleený byto,vÝ úřad
zabráni kuchyně vykonal dle platných zákon)! či proti zákonu, jak rozhodl
nejvyšší správní soud. Právní důvod k dalšímu užívání místnosti trvá
ještě po tl! dohu, pokud příslušný správní úřad neprovedl nález správního
so,udu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvo

dy:

Mylným jest právní názor odvolacího saudu, že žalovaný' má. 1 na
dále platný titul k u'žívání zabrané kuchyně, jemu společným nájemním
úřadem odevzdané, ikdyž nálezem nejvyššlho správního soudu bylo zabrání bytu jako nezáko'nné zrušeno. Nastěhováni se žalo!vaného do zabráné kuchyně bylo právně oprávněným jen za předpokladu, že' společn:\'
bytovÝ úřad p r á v ,e 111 kuchyň tu zabral. Nikdo nemůže na druhého
více přenésti, nežli sám má. Když tedy nálezem správního soudn bylo
ono zabrání prohlášeno nezákonným, odpadl žalovanému Zákonný důvod
a podklad pro úží,-vání kuchyně' nepr"avem zabrané, a p o II Ž í v á n ad á I e k uch y 11 ě n e p r á v e m, bez d ů vodu,. Jinou je však o,tázka,
zda žalobce, jakožto nájemce oné kuchyně jest oprávněn {aktivně legitimován) prot! žalovanému vyklizení kuchyuě se dcmáhati-. Jest totiž
práva nájemní právem obligačním a nikoli právem .věcným. Z pojmu věc
ného práva (§ 307 obč. zák. arg. slova "olme Riicksicht«) jde, že op'rávněný u výkonu svého práva, tuďíž při nakládání věcí' nějakou, nikým
rušen býti nesmí. Tato povinnost šetřiti cizího věcného práva d.o týk á
s e k a ž d é h o a přísluší proto oprávněnémn pro t i ruš' II e H žaloba
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na odstranění rušby, a--'(J"''VfácCllí v'ěei (~. 913 <l 668 obě. zák.);ohligacích jest však p o u z eur čit á o s o b a k plnění zavázána, pouze
tato múže závazek rušiti, jen ta tom ů ž e být i oprávněným žal ov á n a, n i k o i i o s ob y tře t í, ježto nejsou v poměru obligačním. Při
smlouvě nájemní může nájemce žalovati jen pronajímatele, by ho nerušil
ve smluveném užívání věci nájemní (§ 1096 obč. zák.). Proti osobě třetí,
která neprávem ruší j'eho nájemní užívání, neba.. mu najatou v·ec zadržuje,
nepříshiší nájemci žaloba. Může toliko na pronájemci požadovati, aby
mu poskytnul (nebo vrátil) náj"mné užívání nějaké věci, a pronájemce,
je-li vlastníkem, může žalobou vlastnickou neoprávněného užívatele zapuditi a věc v užívání pak nájemci odevzdati {§ 366 obč. zák). Mylně posoudily tudíž případ se stanoviska právního nižší stolice, když uznaly,_
že náJemce oprávněn jest každého, kdo si osobuje nějaká práva na jeho
nájemní předmět, z toho vyloučiti .a když odvodily oprávnění to z§ 1098
obč. zák. Předpis :§u toho týká se právě jen poměru nájemce k pronajlmateli, nikoli však k osobám třetím. Ač tedy dovolalelŮ'v náhled, že zde
schází dovolateli platný právní důvod k podržení věci nájemní, jest správným, nemohlo se dovolání nicméně potkati s úspěchem, poněvadž žalobci schází aktivní legitimace k žalobě, což žalovaný v odvolání i dovolacím sdělení právem uplatnil.
Čis. 1558.

Nárok na náhradu škody proti státu pro ztrátu věcí, jíchž dopravu vzal
na se stát při přesídlovací akci pro bývalé rakouské státní zaměstnauce,
jest uárokem soukromoprávním.
(Rozb. ze dne 21. března 1922, R I 310/22.)
Žalobce domáhal' se na československém eráru náhrady za movité
věci, jež se mru ztratily při přestěhování na státní útraty ze Sarajeva do
K:roměříže. Proti žalobě vznesl žalo'vaný erár námitku nepřípmtnosti Pořadu práva, jíž s o udp r v é s t o I i c e vyhověL a žalobu odmítl. D ů
vod y: Soudní dvůr jest tobe, názoru, že nelze na právní poměr mezi
stranami hleděti jako na příkaz nebo smlouvu uscho,vad a že není tu poměru smluvního, nýbrž, že podáním přihlášky žalUjící strauy jako, dů

stOjníka pflYstřednictvím velitelství P. pl. Č. 3 vznikl mezi stranami poměr
čistě služební, tedy veřejnoprávní. Celé stěhování dělo se jaNo vojenský
transport odd. 31 M. N. O. v Sarajevě na základě rozhodnutí ministerské
rady, citovaného ve vÝnosu min. nár. obrany ze dne 15. března 1919,
hod 374. Byla-I'i pak při tomto transportu žalujícímu způsobena škoda
zaviněním osob přl výkonu vrchnostenského rozkaZTh činných po případě
suael státními orgány království SflS, nelze tuto škodn vymáhati pořadem
práva soukromého, poněvadž není předpiSU, který by ručení státu za za·
vinění úř-edníků při výkonu úředních povinnosti zakládal. Dle i§ 1 j. n.
sluší soudům rozhodovati o nárocích soukromoprávnfch a to ptali 1 o národch z důvodu náhrady škody, poněvadž § 1338 obč. zák., který přika
zuje spory ty řádným soudům, předpokládá, že uplatňovaný nárok má
základ v právu soukromém, které dle § 1 obč. zák. jest SO'uhrn norem
upravující soukromá práva a povinnosti občanů mezi sebou. V takovém

případě jako jest případ řešenÝ, kde se jedná o p~měr ,žalujícího j,ako
úso-by vojensíé--k vojenské správě, nevznikl z ~ř.evzet; V~Cl k ~oJens"k~1l1u
transprortu na státní útraty poměr soukromopr~vní, ~yb~z pom~r, ~e,reJno
právní. Soudu nepříslcší zpravidla r(}zhodova!1 o naroclCh, Cl(JllraJlclch se
o právo veřejné, leč by šlo o nárok dle § 1 zákona ze dne 2. Ils,topadu
1918, ,čís. 4 sb. z. a n., o iaký však v tomto pHpadě, s,e nejedná. Otazkuc
zda stát jest povinen nahraditi škodu, při vOjenskem transportu oso?e
vojenské vzešlou, sluší řešiti jedině dle předpisU. prá,va veřejného, .!o tl!~
vÍCe poněvadž sluší také řešiti o,tázku, zda a Jaká nahmda bude, pnpadn~
docílena u jihoslovanských úřadů za věci při revIsi v B?sen:kem Br,ode
ztracené. Slušelo tedy dáti místo. námilce nepřipustno'~!1 pOTa~u prav~.
1< e k u r sní s o u d zamítl námitku nep'řípustnostl. poOr~du pra;,a. D uvod y: Prvý soud vyhověl námitce nepřípustnostI poradu ~r~v~, vy:
oházeje z předpokladu, že stát převzal stěhování nabytkll a vec! zalujlc~
strany jenom v 'Poměru ryze služebním, veřein(}právním. Soud, r,ekursU!
iest však toho mínění že služební poměr byl tru po,uze motivem, pohnutjeou by stát stěhová~í předse,vzal a aby tak iu·činil na vlastní náklad;
že ~šak stát nevyko'nával tu svého práva výsostniho, ale nevzat take
na sebe závazky nebo práva plynouci z poměru služe?ního; N~bylo . to
')ovinností stMu z poměru toho plynOU'cl, a ne,bylo take sluzebm povtn~ostí zaměstnan~ú, stěhování toho použíti. Prvý soud ziistil, ž~' vojenské
asoby určitých vlastností měly nárok na přestěh(}vání a že mUSily se o.to
přihlásiti u ministerstva veřejných prací. Z toho plyne, ž~ nemUSily UZltl
toho způwbu stěhov<iní a přihlásiti !5e nemusily. Byl tu te'ďy jak se S'tran~
státu, tak so strany osob, na stěhování reflektujícich, zcela. d,cbrovol~y
čin, nesouvisející se služebními pov~nnostmi a právy a "n.ema]tc~ te~y. raz
služebního výkonu nebo výkonuprav výsostmch. Pomel, ktery verejnou
nabícikou státu a přihláškou reflektanta vznik), byl tedy poměrem smluv~
ním, smlouvou o dopravu, kterou stát prováděl svými or~á-rr!., ~:č nikol;
ve svém výsostním právu, nýbrž na podkladě dobrovolne ~nhlask~. Ma
tedy poměr ten podklaď soukromoprávní a o nárocích na nah::adru skody
z poměru toho pcvolán jest rozhodavati jedině soud. Tamu nijak nevadl,
, že nabldka stala se veřejnou vyhláškou, neboť i smluvní oferty moh?,u se
tak diti <§ 860 obč. zák.), ani, že stěhování bylo bezp]:~tné, neboť uplatnost neni podmínkou soukromoprávních smLuv {,§ 915 obč. zák.). I z neúplatné smlouvy může vzniknouti ,záv,azek ~ n~bradě ~kody. ~mlouva
o zmo'cnění nemusí býti úplatnou ~~. 1002 obc .. zak.) a prece mel zmocněnec za způsobenou škodu {§ 1012 obč. zák.). V tomto případě nelze
mluviti o úpravě služebního poměm zaměstnanců státních, nýbrž toliko
o výhodě, jim z toho důvcdu, poskytované, jinak však zůslá:vá tu: ?ho:u~
stranně dobrovolHý poměr, kde stát smlouvou zavazuJe se dopraViti ve~l
soukromé o,goby z jednoho místa na druhé. Při tom nerozhoduje, jak stat
svými orgány dopravu provedl, zda 'prov'áděl to jalm transport vojenský,
pod voj,enskou ochranou, či jinak.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Žalo,bci domáhají sc na čsl. eráru náhrady škody za věci, které se
prý ztratily p-ři stěhování movitéhO' majetku žalobců ze Sarajeva do
Civilul rozhodnuti.

Iv.

17

259

358

oblasti

i

I

prováděl. V § 1338 obč. zák. stano,v,ena jest zásada, že' právo na náhradu
škody dlužno z p r a v i d I a, jako každé jiné právo soukromé, uplatniti
u řádného soudce. Zásada ta platí také vůči státu. Výjimku lze' připustiti
jen tehdy, když se náhradní nárok odVOZUje ze škody, kterou způsobili
stát, pokud se tÝČe jeho orgány, vykonávajíce výsostní práva státu, .když
tedy jde o,, vztah jednotlivce k státu jako svazu veřejnoprávnímu, po
případě o poměr zaměstnance k zaměstnavateli. Ze žalobci neuplatňují
takového nár.oku, správně vyložil soud rekurs ní. Zůstává proto při pravidlu § 1338 obč. zák. Otázku, na jakém soukromc>právním důvoďu se zaMádá žalobní nárok, zejména, zda vyplývá ze smlou,vy dop·ravní, netřeba
se zatím zabývaH; stačí, že' nejde o nárok veřejnolprávní.
Čís, 1559.
Jmění náboženské matice jest samostatným neosobním jměním !(nadací).

(I<ozh. ze dne 21. března 1922,

R I 313/22.)

Požadovacímu nároku dr.obného pachtýře, jímž, domáhal se, by mu
byly přiznány do vlastnictví pozemky, připsané ,českému' ná'bože,nskému
fondu, bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověna. Rek u r sn, s o u d
uveďl v d ů vod ech: Stížností vytýkáno je v napadeném usnes,eni, že
považuje český náboženský fond za právnickon osobu dle §, 26 .obč. zák.
a p",k za nadaci dle § 646 obč. zák., a že tento názor soudu prvé stolice
odporud.e jak více' než 100leté praxi státní správy, tak i judikatury, podlc
které náboženské' fondy nejsou samostatnýmt právnickými osobami,
nýbrž veřejnými fondy, státem spravovanými a podpo'rovanými. Z toho
stížnost Odvozuje, že, když není český náboženský fond samostatnou
prá vnickoiU osobou, nemúže také býti považován za na'daci ve smyslu
.§ 646 obč. zák. A na lmnec z toho stížnost odvozuje, že uplatňo"aný nárok paŽJa-do"atele není pOdl'e. § 1 odstavec druhý zákona ze dne 27. května
1919, čís. 318 sb. z. a n. po právu, ježto požadované pozemky, českému
náboženskému fondu připsané, ani nepatří státu, ani nejsou zabrány státem podle zákona z,e dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n., a také nejsou zapsány v deskách zemských, ani nejso!] hospodářsIwu součástí
statku, zapsaného" zemských deskách, ani statku církevn,ho ani nadač
níh'o. Leč těmto právním názorilim nelze přisvědčiti. Ač pod[e právního
názom rekursního soudu pro posouzení požadovacíhn nárokli' na tom ne·sejde, zdali sluš1 český náboženský fond považovati za nadaci, přece
nelze ani v tom stěžovateli přisvědčiti, že dle judikatury" dle literatury
tomll/ak není. Převážně jen odborníci církevního práva I(Gross: Kirchenrecht, Schmidt v Misch].er Ulbriohs Staatsworterbuch I. str. 535) upírají
náboženským fondům právní povahu právních osobností, civHisté mluví
o,náboženských fondech jako závazku schopných objektech (Stubenmuch,
Krainz-Ehrenzweig, lfussarek, Maierhofer, rleidlmayer, Schulte, Neumann
komentář k § 1 c. ř. s. atd.). Tomuto prá"nímu názoru nawědčo"aly i no~
vějŠí zákony rakouské (na př. zákon ze dne 19. dubna 1885, čís. 47 ř. zák.,
ze dne 7. ledna 1894, čís. 15 ř. zák.). Sluší tedy právní názor soudu prvé
stolice po této stránce považovati za správný, a jde-li o nadační subjekt

-TnaietkovÝ-- -jest- ovšem požadovací nárok na právu. Jaké právní povahy
je ~ábože;ský lond, k tomu ukazuje cis. pat. z 5. listopadu 1855, čís. 195
ř. zák., jenž kvalifikuje náboženské fondy jako církevní ve smyslu § ~
odstavec druhý zákona Ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., a Jellkoz
úmyslem zákonodárcovým bylo " cit. zákoně, by půda odejmu'ta byla
mrtvé ruce, která ho užívá jen jako ]Jozem'ko"éohe kapitálu, a dána byla
rukám, půdy tu po léta vzdělávajícím, nelze pochybovati o tom, že i majetek českého náboženského fondu ja k o c í r k e v n i s t a t e k požadovacímu nároku podléhá.
Ne j v Y š š í s o u d nevyhověl doyolacímu rekursu finanční prokuratury.
Důvody:

Nadace jest neo,sobní jmění účelové, t. j, jistému účelu věnované, jemuž
prá"o pomocí fikce přizná"" povahu osoby, tedy způsobilost býti pode
mMem práva závazků. To je nadace ve vlastnim smyslu ,~§ 646 obč. zák.).
Když se tako"é jmění odevzdá určité osobě se záv.azkem, "by ho k vytče
nému účelu uživala, mluví nauka o' nadaci v nevlastním smyslu -lKrainz
1. str. 199) nebo nadaci nesamočinné (Til1, Prawo pryw. a,ustr. 1. str. 235).
Ačkoli nauka dále nerczeznává, dlužno přece tak učiniti. Kdyby tato, osoba
stala se vlastnicí odevzdaného' jí jmění účelového, mohlo by se říci, že
nadace povahy své jako nadace, t. j. jako jmění neosobní pozbyla, neboť
toto jsouc samo předmětem cizího práva, bylo by už jen věcí, ne tedy
prá~ním podmětem, c!sobností. Jestliže však oso-ba nebo kmporac'e na př.
stát neh ohec nestane se vlastníkem řečeného jmění, nýbrž jen jeho
s p " á v ce m, nezměnilo se v podstatě a na povaze jeho ničeho, neboť
správu nějakolli musí i neosobnI jmění míti vždy, buď ž,e' je spravuje ně
jaký úřad nebo dosazené kuratorium a pod., a lho,stejne jest, v jaké
formě s'e s]Jráva zřídí: Není vŠa'k pochyby a finanční, proikuratura sama
i s nálezem říšského soudm, jeh"ž se do-volává, uznává, že náboženská
matice je jměním nalézajícím se te>liko ve státní spr á vě, nikoli ve vlastnictví státu I neměnÍ' to tedY ničeho na její podstatě a povaze jako nadace, jako ~amo'statného jmění neosobn:ího, a tudli podmětu způsobilého
k právům a závazkům. Vskntku také sporné pozemky ·připsány js'o'u dle
lnstra knihovniho "Českémn náboženskému fondu'" nik~li státu. Jest tedy
fond ten právnickou oso'bou, a ježto to není korporace, jes,t to nutn'ě nadace, nebo! jiného útvaru právnické osoby, než ty dva, ani právo ani
nauka nezná. JmenU'jí-li s'e vedle toho někdy ústavy, není to než druh
nadace. Pozemkový majetek nadace však podléhá požadovadmn zákonu
(§ 1 odstavec druhý). Mimo 1.00 však jest to také jmění CÍrkevnl ve smyslu
téhož předpisu a čl. 1. čís. 1 novelY ze dne 15. dubna 1920, čís. 311 sb.
z. a n., nebo! j-est to jmění určené k účei/hn církevním, a nemůže býti pochyby, že zákon chtě! všecko' takové jmění po'stihnouti, ať se vyskytuje
v jakékoli formě.
Čis. 1560.

I'akluro"é sudišlé pusobí i proti dlužlliknvn singnlárnímu nástupci.

O~ozh. ze dne 21. března 1922, R I 317/22,)
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.. Ž,a~?bu na přejímatele obchodu o zaplacení pohledávky, již dluh oval
rlnVCJ~l majItel ob ch-o cl1! , -upfd žalobce co do mlstm 'pnslusnostC-o usta~~
n?'V'ťll1 § 88, odstav~: ,druhý i. n" ježto bylo mezi ním a původním dluž,
mke;n umluveno plmste a sudiště v obvodu dovolaného soud" v L, Žalo::any, bytem v Praze, vznesl námitku místní nepříslušnosti maje za to
z~ su'dJ'~tě § ~8" odstarvec druhý j. ni. ne,působ~Í! pr,oti něm II J~ik(} !S>ingulár~
lll~U nas,tupc!', S o u d,p r v é s t o I i c e námitce vyoověl a žalohll odmítl,
sdIle~~ nazor, zalovaneho. Rek u r sní s o u d zruši,l napadené usnesení
a nandll, prvemu soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a znovu rOzhodl.
u vo d y: Žalovaný doznal, že se zavázal za'platiti zažalovanou
po'~Jed,avku. ~de tu tedy nepochybně o převzetí dluhu ve smyslu li 1407
obc: z~k., Jenz pr,aví, že »zmčnnu dl,užníků nejsou dotčena' vedlejší práva
sPoJ;;na s ?ohledávkou«. Ujednání místa splatnosti jest pak takovým ve~
c\leJslm p:,"vem ve Ismyslu zákona. Nehylo-ll o takovém veďleiš'ím právu
m~uJednano, v,zt3!huje se převzetí dluhlti na ně. Jest však třeba též ziiS~l,tt, ::da mezI zalobcem a Jakubem Sch-em,původním to d,Lužníkem, byla
Pl'lslusnost dle § 88, c,dstavec druhý, j. n. skutečně zalo'žena.
Ne j v \' š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

řízení

Karia S-a ve Vídni. je-li mu tato firma spo-luzavázána,

mu býti

ů

v od y;

Napadené usnesení hoví zákonu a zjištěnému stavu věci. Jestliže ža10b,ce KarIu Sch-o'vl zaslal v čas fakturu, opatřenou doložkOlt »splatno
a ~alov~!eJ,no v S.« a tento j.j přiial, námitek nečině, nabyl tím žalobce
prava, za,dall, b~' mll' v naznačeném místě bylo placeno, a tam i z tohoto
ob,ch;Ydu zaLovatl; O toto právo za nynějších poměrů pro něho zvláště dů
lezlt~, n,emahl bYtí zkrácen ujednáním Karla Sch-a s os,obou třetí. Žalovany prevzal obchodní podnik Karla Scll-a, oznámil to' žalovanému, a
dOPlseI? ze dn,e 4. záři 1921 vzal na sehe, osobně zaplatiti zažalovanou
pohl~davku. Dusledkem toho ručí za tento, dluh jak podle §, 1409 obč. zák.
t~,~ 1 POdl'~'i§' ,1405 obč. zák. a tím p~ešly na něho podle § 1407. obč. zák:
t,;z '.':~,leJSI zav~zky s dluhem sp(}jené, k nimž patří zejména i závazek
tyk~JlCl s,e spl;n!stě ~ .sudiště. Lhostejno jest, zda žal(}vaný věděl, kde má
pla,!t~ ~ ze muze hYÍ1 u soudu v L. žalován; vedlejší závazky přecházej.!
n,a prejl~ate'le dluhu po úkonu" není-li nic jiného s věřitelem umlltveno;
ostc:tne J::,stto Jen Je~o vmou(§ 1409 obč. zák.), když se to nedozvěděl,
ponevadz Jest samozreJmou povinností obchodníka, prevezme-li dluh by
~e poptal, kd~ a kde má platiti. Lhostejno jest též, že, žalovaný ne~líbil
zalobcl v~ Svem dopisu ze dne 4. září 1921, že zaplatí žalobci v Sch. a že
se v do,p~su tom nepodrobil příslušnosti soudu v L. Závazek žalovaného
n:,oh! ,bytl zrušen jen ujednáním se ža1obcem, nebo! oním doplsem a j,eho
PrtLet:m se str,a,n,: ž~lobce nenastala novace p'Ůvodního dluhlt, je'žto nebyl
~me~en,am pra'.'llll duvod ani hlavní předmětzávazlm. Zcela bezpodstatnou
Jes! 1 namHka" ze žalobce se vzdal sudiště podle § 88 odstavec druhý j. n.
nezal~e: frrmu ~afCIl S., jejímž majitelem žalovanÝ jest, nýbrž žalovanéh;
os,?hne Jeho J,'";enem občanským. Firma není samostatným právním pod~etem, !rvaJlclm .vedle žalovaného, nýbrž jest pouze jménem, pod nímž
:alovan~ provozuJ'e o.bchody, a jest tudíž bez významu,' žaluje-li žalohce
z~lovaneho ,pad Jeho firmou či jeho občauským jménem. Kóneóně nepadá
nnak na vahu, že žalobce přihlásil svou pohledávku k vyrovnávacímu

nemůže

by se na ní zaplacení domáhal.
Čis. 1561.

Kup na zkoušku nepřestává ještě býti kupem s odkládací výminkou
tím, že kupitel dle prodatelova přání zaplatil kuprn cenu předem.

I?

D

bráněuo,

(Rozh. ze dne 21. března 1922, Rv I 770;21.)
Žaloboe koupi,l od žalovaného (v Jičíně) jízdeckého koně dle fotografie za 11.500 K s tím, že mu žalovaný koně z.,šle do Br,odu a, kdyby
m't;\ kůň

ne'vyhovovali, že hO' pošl'e zpát,ky ža'j:ova:né'.mu dio- Ji'čťna, načež

mu týž vrátí kupní cenu. Žalovaný požadoval kupuí cenU' předem a ohdržev ji, zasla! koně do Brodu; žalobci se kůň nelíbil, ]J,ročež ho zaslal
zpet, cestou však kůň uhořel. Žalobě o vrácení kupní ceny pro ce sní
soud prvé stolice vyhověl a uvedl mimo jiné vdůvoďech:
Jest nesporno, že žalobce jest obchodníkem s koňmi a že koupi! koně
k dalšímu zcizení; následkem toho nutno použiti předpislu čL 277 obch.
zák. a vztahovati ustauovení obchodního zákona na, obě strany, poně
vadž kompě byla absolutním obchodem ve smyslu člámku 271 lit. al na
straně žalobcově. Podle čl. 339 obch. zák. koupě na zkoušku jest u,zavřena
pod výminkou, že kupUjÍcí zboží ohledá {pro.zkoumál a iJe je schválí; tato
podmínka jest v pochybnosti poďmínkou odkládací. Není důvodu, proč
by měla býti výminka schválení pcwažována na základě daného' skutkového podkladu za výminku rozvaZDvací, třebas by předmět koupě byl
odevzdán a kupní cena napřed zaplacena" což joest v tomto případě nesporno. Zaplacení kupní ceny napřed před odevzdáním ko'něnemá toho
významu, aby mohlo býti dokladem, že koltpě hyla holova a že kupuji'cí
m,ěl jenom právo, smluvní pomer :zrušiti. Zaplacení kUIp.nÍ ceny na:pfed
nemělo právního významu, ný'brž bylo pouhou opatrností'. Jest známo,
že přl kupováni koní musí si strany počínati s největšl opatmostí, POněvadž předmět koupě jest neobyčejně chouLostivý, může míti mnoho
skrytých vad a podléhá snadno znehodnocení; při obchodu s koňmi Vyskytltie se zhusta i vědomá a zúmyslná nepoctivost, následkem čehož
jest příkazem opatrnosti, počínati si co nejúzkostlivěji a nejpřesněji" z če
ho'ž se vyvinuly jisté ustálené formy a zvyklosti, které dodávaj.í mezi
obchodnÍky s koňmi, a to i mezi obchodníky reelními, zvláštní ráz toillutoohcho,du. Z tohoto stanoviska dlužno vysvětlovati poněkud neobvyklý zjev, že při koupi na zkoušku byla napřed věc odevzdána kupujícímu a tenlal zap,lati,1 kupní cenu, aniž hy vůbec koně viděl. Vzhledem
ku shora uvedeným zvyklostem nelze iiřikládati této skutečnosti právní
význam a hledati v něm snad důkaz proto, že strany chtěly, aby koupě
byla hned z počátku ho-tova a bezvýmiuečn8' a že kupu.jícfmw bylo jenom
ponechá:no na vMi', koulPi zru1šHi. PochybnlO!st není j'Íl1ak ,'o:ds!traněma;:, p':oněv,ad!ž strany nevyjádřily ja:s'ne a zře,telně a způsobem vyručUljí:dm ,PDchybnost, že výminka má býti ,rozvazovací. Proto musÍ býti vzaxo za
základ rozhodnutí, že strany uzavřely kupní smlouvou pod výminkou
odkládací toho 'obsahu, že kupní smlouva bude hotovou teprve tehdy,
když žalobce koně schválí. O d vol a c í s 0' II d rozsudek potvrdil. D ů-
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v- Od y: Ani ~e zapi-acetri----trlmvé ceny Preuem, am z okolnostI, ž"e--utraty
dopravy kone a odměnu průvodčího nésti měl žalobce, a že žalobce žádal
dopisem z~vqne 17.. června 1919 žalovaného, aby mu vrátil peníze, až kůň
d?Jde do Jlcma, am z toho, že bylo původně zamÝšleno že syn žalobcuv
pr~:rezme koně v Ji~íně, ?elze duvodně dovozovati, ž~ koupě byla zamyslen~ a .ta~e uza'~r,ena Jako koupě hotová pod výminkou rozvazovací,
pone~ha~aJlCr kUPUJlCln1U volnost, smlouvu zrušiti. V tamto směr,u stačí
poukazaÍl ~a odúvodhění prvého soudu. K důvodům odvolacím je jen P'OdotknouÍl,. ze Je lehce vysvětlite,]rlO, že žalobce, jenž koně vubec neznal
a o kOUPlv Jeho jednal jen na základě p(}pisu, který mu podal žalovaný
a. p.?dlev predložené fotografie, přál si než uzavře pevnou smlouvu, koně
~~detl: z~ proto dal si koně na své útraty zaslati, a že, nemoha dobře
zad~tl, aby mu, žalovaný, s nímž dříve nebyl v obchodním spojení _
k~ne mu be~ v,Ší záruky svěřil, z"",lati! trhovou cenu předem. Že by byl
plevzal vedle utrat dopravy také '~jí n eb e z p e čí nebYl'O prokázáno
J~st ovš,em správné, že při koupi "a zkoušku musí ;oud při nedostatk~
vyslovneho ujednání o právní povaze výminky schválení zkoumati vůli
stran p.odle ostatního prukazního mater.iálu a usuzo;vati n~ úmysl a vůli
stran z konkl~de~ntních j~dnání; AY~ak i když se vezmou v úvahU' všedmy
ShOI a uv~dene. zalovanym zduraznované okolnosti, nelze ani z kor'esponeuce ar:l z ostatníc~v jednání stran přímo ani nepřímo spolehlivě dovoditi,
kou~ebyla zamyslena a uzavřena pe,d výminkou rozvazovací. Není-li
V'sa~ dukaz t,en nepochybně podán, pak platí domněnka čl. 339 odstavee
pr,:y ~b~I:: zak., že koupě na zkoušku stala se pod podmínkou odkládací.
Pravl11 uC2nk:v:, tako,:é koupě nastávaj.í však teprve splněním výminky
(§ 6?6 o~c. zak.). Dusledek toho v tomto případě je ten, že vlastnictví
ko~e na zal'Ob~e - jenž, jak zj.ištěne', koně neschválil, nýbrž neprodleně
z~e~ pos!al a Ílm splnění výminky a účinnost koupě zmařil _ vůbec ne~re.:'lo, ze ,vlastníkem koně byl i v. době zpáteční dopravy žalovaný a
ze skoda zahuvbou, kor:ě vzniklá a žalobcem nikterak nezaviněná, postihujd
dle § 13~1 ohc. zák. zalovaneho. Snaha žalovaného d'ovoditi, že dle vůle
stra~, melo nebezpečí přejíti na žajobce již .odevzdáním koně k dopravě
z Jlema do Brodu, zll stala hezúspěšnou.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoJ:jd.
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Důvody:

žalovaný,. o~ustiv ve svém dovolání' názor, původně jím hájenir, že
si;nl?uvu ,m~zl mm ~, žalo~cem nelze pokládati za koupi na zkoUišku, vyty~a, oplraJe ,se o CIS. 4 il 503 c. ř. s., odvolacímu s'Oud,u" že neprávem
ma, t~to kupnI smlouvu za smlouvu, závisl'Ou na výmince odkládací. Dovo:~m lll;Hl ?podstatněno; všechny důvody, kterými se žalov.aný snaží
?~Tl'h SV~J nahled, ž'e ko~pě byla závislou na výmince rozvazovací, byly
JIZ ~v~vra'c.eny na!pa'9,cny,m rO'zsud\kem, jeho,ž Cidůvo1dnění se srO'vmíMá
s ,vecI a' z~ko~en:: Ustanovení zákona (čl. 339 obch. zák. a :§ 1080 obč.
zak;) , dle neho,z pn koupi na zkoušku jde v pochybnosti o výminku odkiádacI; ~dpovídá úplně právní povaze této kupní sm!c>uvy, jejíž ujednáním
Je vazana Je~ strana pr.odávající, kdežtO' závaznost kupující strany nastane
teprve schv~lením předmětu kupní smlouvy. Zaplacení kupní ceny předeHl
samo O' sobe mkterak nedokazuie, ž,e kupitel je smlouvou již vázán, jak

zřejmě vyplývá z novelisace:;§ 1080 a 1081 obč. zák. a důvodov~ zprávy
ii prc'vázející. Die výpovědi žalovaného samého, vysle,chnuteho. Jako
:Otrana dal mu žalobce při uzavření smlouvy pouze závdavek 500 K, a

~dráh~l se zaplatiti mu ostatní část kupní ceny; teprve pak, když žalovaný
výslovně mu 'Oznámil, že mu koně do Brodu nepošle, doku,d neobdrží celou
kupní cenu zaprav,enou, zaslal mu žal'Obce zbývajících 11.000 K. Dle toh'O
nezaplatil žalobce celou kupní cenu proto, že strany uzavřely tím hotovou
smlouvu kupní, a že žalobci bylo vyhraženo pouze právo, ve lhůtě přimě~
rené od ní' odstoupiti, ni,brž zapravenr kwpní ceny s;tal0 se pouze'! te
příčiny, aby bylo umožněno zasláni koně do Brodu, kdá žalobce mel se
l'bovolně rozhodnouti o schválení neho neschválení předmětu koup,ě. Jeiikož žalobce koně neschválil, zůstal vlastníkem jehožalo'vaný, a jelikož
dá'le žal'obce, pos,lav k!oně' zpět, jcdlJJ8Jl j-en v mezích oprávnění :sm1'U'vního,
_ te by byl žalobce při tom 'se dopustH nějakého zavinění, do:,olatel n~
tvrdí, _ postihuje škoda uhořením koně při žclezničnÍ do,prave ,povstala,
jež v poměru žalobce k žalovanému jeví se býti škodou nabodllou, ve
'mvslu § 1311 obč. zák. vlastníka koně, tedy žalovanéhO'. Proto netřeba
cabývati se významem č.lá,njku 345 oboh. zák. pro tento případ, z ruěhož
snaží se dCNolat-e1 dovodili, že žalobce stihá nebezpečí dopravy koně do
Jičína.

Čís. 1562.

Tím že usnesení soudu, zbavující pouze částečně svéprávnosti, nabylO
moci p;áva, nebylo ještě rozhodnuto o otázce, zda osoba, částečuě svéprávnosti zhaveuá, byla v době nap'Otomního sňatku hlbou.
Neplatnost manželství muže uplatňovati pouze ten, kdo jest zkrácen
právě tím, že manželství bylo přes překážku .uzavřenQ.
(Rozh. ze dne 21. hřezna 1922, Rv I 998í21.)
Arnošt W. jako opatrovník Albrechta S-a domáhal se neplatno'sti jeho
manželství, uzavřeného dne 3. říina 1916 pro překážky dk '§§ 48 a 60 obč.
zák. O' b a 'll i ž š í s o u cl y žaiobu zamítly, o d vol a c: í s () u d z těchto
d ú v Q d ů: Odvolání napadá rozsudek prvého soudu vdvoHm směru.
.Jednak proto že soud tento odpírá oprávnění žádati za rozluku manžels,tví jak o~atrovníku, tak i opatrovanci Albrechtu: S-ovi jako manželi
Štěpánky S-ové, uplatiíuiíc to jako odvolací důvod nesprávného právního
posouzení věci, jednak i proto, že se prvý soucl neobíral dáleotáz~ou,. z,da
hyl ža'lobce v d'Obe uzavření siíatkv b I jl Ý m, tedy napro.sto nez?usohllym
k uzavřeni sňatku dle § 48 cbč. zák. i se svolením svéh'O zastance a za
schválení soudu opatrovnického, v čemž spatřuje neúplnost dzení v prvé
stolici. Qdvolání nelze však v žádném směru uznati důvodným. Vzhledem
k nyní platnému. ustanovení § 28 zákona· ze dne 22. května: 1919, čís. 320
sb. z. a n. nelze, jedná-li se o překážky manželské t. zv. soukromé, vyšetňovati' neplatnost ma:n!žellstvÍ z povinl1osti úřední, nýbrž dlužno! vy'čkalti
žádosti těch, kteří byli ve svých právech zkráceni uzavřením manželství
neplatného. Bylo proto především zkonmati, má-li žaloba, o niž jde, tyto
zákonné předpoklady, byl-Ii totiž ten, kdo navrhuje prohlášení manželství
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:le1J~atný~m, je~1O lIza;rremm ve svych pravech-zuácen, a teprve v - dr-uhé
r~de zkou~atl uplatnov~né překážky manželství. Odvolací soud, bera za
zakl~d sveho rozho~nutl dle § 498 c. ř. s. ony výsledky a dŮkazy v vro-

ces";rch -,plsech p;veho soudu a v rozsudku první stolice na j,isto' postaven:, le~~dv?L~cI~i důvody nejsou dotčeny, dospěl stejně jako prvý soud
k, presvedcem, ze zal oba neni důvodnou již proto, že zde nejsou, zákonné
~redpoklady pro nárok 1'alobní, aby uznáno bÝti mohlo právem že manzeJs!~í, ~.,n~ž, se jedná, jest neplatným. Prvým soudem bylo ~jištěno a
nebere zllstem tote ani odvolání samo v odpor, že usnesením okresního
;;o)rdu ~. C. ze d~e 13. září 1916, moci práva nabyvším, bylo opatrovnictví,
lez bylo Oikresmm soudem v G. na Albrechta S-a pro vrOzenou slabo~ysl":o~ta blbost ~valeno, přeměněno v tom směru, že byl týž pouze
castecne zbaven sveprávnosti a _opatrovnik jemu zřízený, Dr. Osvald T.
u~tanoven mu za zástance, žalující Arnošt W. pak ustanoven mu byl
:a,síancem ~sue~ením téhož okresního soudu ze dne 1. června 1918. Zjisteno Jest date, ze teprve po uzavření manželstv.í jmenovanéhol chráněnce
s žal?va~ou, jež se' stalo za spolupusobení a souhlasu onoho· zástance a
sch,:al;m soudu opatrovnického dne 2. října 1916, při oemž uzavřena byla
me~r, z~lovan?u a zástancem drem. Osvaldem T-em svatební smlouva
r](}!arskym sPIsem ze dne 2. října 1916, která do~la schválení usnesením
okresního soudu v C. jako soudu opatrovnického z·e dne 4. října' 1916, byl
Albrecht S. po provedeném šetření a. na základě výpovědi svědků a dobrozdání z~alců soudních lékařů usnesením téhož okresnlho souJdu v C.
ze dn,e 1~. :ervence 1919 zase plně zbaven svéprávnosti, a že tedy v dc,bě
uzav:em SI.Iatku, .o něj.ž jde, jmenovaný opatrovanec a žen,ieh dle právo'"
platneho vyroku příslušného soudu nebyl plně zbav·en svéprávnosti nýbrž
po roz~:nu ~ ,I a násl. cÍs. nař. ze dne 28. června 1916, čís. 207 'ř. zák.
p<;uze :astec,?,e. Pr~ý soud správně zkoumal ve smyslu §. 28 zák. rozluko,
ve,ho predevslm otazkn, byl-li návrh na prohlášení manželství neplatným
]ezto se ]e~ná P9uze o překážky soukromé, učiněn osobou k tomu! povo~
lanou, lze;-Ir tOŤIZ pokládati stranu ža'lující uzavřením súalku v j'ejíclJ právech! zkra~enu, v druhé řadě pak je-Ii strana žaluj,ící také stmnou nevI~nou, ,l,ezto dle §
obě. zák. poruze bezvinnérnu manželi přiznáno jest
prav~ zada!1 prohlasení manželství neplatným. Samozřejmě ná!'eží oné
:trar;e, ~tera ~e domáhá výroku, že manželství jest neplatným, aby veskere, predpok~a9Y, neplatnosti manzelství dokázala. K'urator opatrovancův
Aruost \V; uvadl sam ve svém odvolání, ž·e podal žalobul právem manžela
v, ~epJatne~ manželství žYícího, jako zástupce jeho, uplatňuje jako pře~
kazky manzeISt;,i o~y v §S 48 a 600bč. zák. uvedené, totiž }ednak úplnou
naprostou nezPuSO,bllost Albrechta S-a dáti přivalení k sňatku, jednak
ned,ostatek fyslcke mohoucnosti k účeln m",nželství, pročež přichází
v uv~hu pou:e, b~l-1i jmenovaný 'opatrovanec uzavřenÍ:m udánlivě neplatn.eho, manzelstvl na svých právech zkrácen a lze-li ho pcrkládati za
bez:,mn:,~o, kd~žto O'soba žalujícího opatrovníka v tomto směru v úvahu
nepncha~l" va tLm méně, že v době uzavřenf ill'anžeTstvJ- vúbee ješf1ě ani
o·patmvm~:m ne?yl a ,0 zkrácení jakýchkoliv jeho práv v oné době řeči
bttl,nem,?ze. Om;n pravem, na němž prý byl žaluiící opatmvanec uza~remm, snat~u s zal,ovanou zkrácen, jest dle vývodů odvolání právo, žíti
\ m~nze,ls~vI platnem. O zkrácení tohoto, práva jako předpokladu pro
uplatnovam neplatnosti manželství se však zde jednati nemůže. Účelem
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, , proved,ení sporu a řízenÍ' o neplatnost manželstVÍ' jest právě zrušení manželství neplatnéhe> a nemůže proto! pokládáno býti za zkrácení na právech
jeho to, čeho teprve provedením sporu dosaženo býti má, i když třeba

bez viny žij'e v manželství, jehož zrušení sporem se domáhá. To by zna-

menalo zaměniti a smísi:ti cH: a účell řhzend o neplatnO'slt ,manžeJ1s1ví, s nále-

žitostí pro domáhání se neplatnosti této a pOlZbylo by pak ustanovení
odstavce druhého .~ 28 zák. o rOlluce úplně jakéhokoliv významu, protože
by pak v každém případě tvrzené neplatnosti manželství současně tím
dána byla i nál·ežitost zkrácení manžela, neplatilo,ti se domáhajícího, na
právu j'eho, žíti v manželství platném. Teprve v o~vo,lá,ní wiidí '': jak~
újma, již žalující manžel na svých právech utrpěl, dale ta okú'll1ost, ze pry
hned p.o uzavření siíalku, na návrh a na základě výpovědi žalované byl
novomanžel svéprávnosti zbaven a do sanatoria dán, kde až dosud se
nalézá. Nehledíc na to, že tato okolnost jako, zkrácení žalobce' na jeho
právech teprve v o·dvolání se uplatňuie (§ 482 c. ř. s.) a že tvrzení toto jest
v přímém odporu s obsahem spisů opatrovnických, nehe právem tvrdit~
že byl žalobce tímto ,opatřením, které ostatně s uzavřením sňatku nema
nic společného, na svých právech zkrácen, když předání jeho do ústavu
léčebního pokud nebyly tvrzeny a prokázány určité oko,lnosti, zkrácení
takovém~ svědčící, nelze sam'O O' sobě posuzovati Jinak, než že' stalo se
v zájmlt jeho zdraví, tedy k jeho dobru. Ze pak v příčině tvr~ené překážky
§ 60 obč. zák. na straně impo,tentn1ho manžela, pokud snad Impo\tencr tuto
nepřivodila neho nezavinila strana druhá, o zkrácení jeho práv řeči býti
nemůže leží ua bíledni a bylo jjž prvým, sondem sp'rávně vyloženo. Nelze
proto v'ážně a důvodně tvrditi, že žalobce Albrecht S. uzavřením manželství .o něž s'e jedná, na svých právech byl zkrácen, pr.očež není ani
opráv~ěn dle § 28 odstavec druhý zák. o mzluce neplatnos!i manželství
pro uvedené soukromé překážky se domáhati. Než ani další předpoklad
pro nepříp'ustnost žádDsti za zrušení manželství pm ony' soukromé pře
ká'žky dle ustanovení' '$ 96 obč. zák. nutný, totiž bezv.ina manžela, neplatno~t takovou uplatňujícího" ne'ní prokázán, jak rov,než správně již
prvým soudem bylo odůvodněno. Odvolatel předpokládá, vylučuje jakou'koliv vinu žalUjÍcího manžela ua neplatnosti tvrzené, že tento v době uzavření sňatku byl blbým a trpěl vrozenou slabomyslno'stí, v kterémž pří
padě byla by ovšem jakákoliv vina na j.eho strane vyl,oučena. Avšak
. usnesením okresn/ho soudu v Č. ze dne 13. září 1916, jež vzhledem k ustan(}venÍ § 18 odstavec prvÝ pat. ze dne 8. srpna 1854, čís, 208 ř. zák. ne·
připouští dalšího sporného jednání o opatřeni tom, jest s Imnečnon a závaznoru platností soudem vyřknuto, že žalující manžel v době, o kterou
se jedná, nebyl naprosto blbým, nýbrž že p'ouze pro mírnou slabost
duševní potřeboval podpůDce, a nelze u llěho proto ani vyloučiti naprosto
;akcnkoliv vinu na uzavření udánIivěneplatného manže,lství, když, jak
~ uvedených již spisůporučenských určitě vyehází, veškeré oko,lnos!i,
z nichž tvrzené překážky manželství se odvozují, jemu tenkráte bylY
aspoň stejně tak známy jako jeho podpůrci a žalované. Za tohoto stavu
věcí nell'ochybi! prvý soud v právním posouzení věci, když došel k úsudku,
že dle § 28 zák. o rozluce m~nželství a ;§, 96 o,bč. zák. schází tu nále'žitosti
a předpoklady pro zmšení manželství pro 11eplatnost.
Ne j vy Š š í s n II d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
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Důvody:

Dovolání žalobcovo uplatňuje dovolacÍ důvody čís, 2 II 4 § 503 c, ř. s"
dovolání nelze upříti oprávněnÍ, Dovolání vytýká především odvolacímu
i".ozsudkUi nesprávný postup při právním posouzení sporu, tvrdíc, že nejprve dlužno: rozhodnouti, zda uzavřené manželství jest platné čili nic, a

pak teprve že lze vzíti v úvahn, zda žalcboe, v neplatném manželství se
nalézající, jest tím na svÝch právech zkrácen a může-li se domáhati zru-

šeni manželství toho, poněvadž na neplatnosU manželství nemá v,iny. BYlo

hy věru zbytečno příti Se o to, je-li správnějším postup, jejž zachoval soud
odvolací ve shodě se soudem prvé stolice, či postup, který naznačuje
dovolání; nes'právným neľze označiti pes tup ani ten ani onen, neboť oba

vedou k témuž vÝsledku: prokáže-li se překážka manžclství žalobou
tvrzená, a vadí-li ,uplatňování jejímu to, že žalobce neplatným manželstvím
není na svých právech zkrácen anebo že stihá jeho samého vina na neplatnosti, bude' žalobu zamítnouti, stejně jako když soud, aniž by se ,pouštěl
do otázky, zda tvmená pŤekližk:a! tu, jeJs:!, dojde lm ]JIřesvčdčení" žežalobce jest vyloučen z práva překážku tu uplatňovati z jednoho z obou
uvedených důvodů, ~o:ohodovati, který z obou způsobů p05tupu jest srpí'še
na místě, }est všakt v :oom!tol sp.aru: tím neuz'řtechědš:í a pro~:o: i zbytečnějšf,
poněvadž správné vyřešení sporu o neplatnost manželství jak z důvodu
'§ 48 obč. zák. tak i z onoho v § 60 obě, zák. závisí, at již se na,sto.upí ta
neb, ona cesta, na zodpovědění otázky, byl-li manžel v čas uzavření sňatku
blbym, a ledy napwsto nepříčetným čili nic, Byl-li blbým, nemob]' dle § 48
ohč, zák, vůbec uzavříti platného manželského sňatku, a to ani se svolením soudu opatrovnického, Byl-li blbým, pak také nelze mluviti o. ně
jakém zavinění na nep],atnosti sňatku, a to' ani s hlediska překážky § 48
obč, zák., ani vzhledem ku překážce manželské <Lle § 60 obč, zák., neboť
osoba du§evně nepřÍ'četná nemá vítle, a pro nedostatek vůle logicky nelze
jÍ přičítati také žádné viny, A právě po této kardinál ni' stránce, v otázce
zjištění duševní příčetnosti manžela, trpí řízeuí ve stolici odvolací vadou
lEterá překáží úplnému probrání a důkladném", posouzení sporné věci:
Z"loba zakládá se na tvrzení, že manžel trpí vrozenoU! slabomyslností
mačného stupně, že jest duševně nepříčetným a že byl také v čas uzavření manželského sňatku blbým, k uzavření sňatku naprosto ne'zpusobilým. O tvrzení tom by.ly nabídnuty důkazy, jichž však soU'd odvolací
nep'řipusti1, poněvadž pr:í' jsou zbvtečné. Odvolací soud vychází př,i tom
z názoru" že manžel' v čas uzavř~ní Sllatku. byl dle usnesení opatrovnického soudu okresního soudu v C, ze dll'e 13, září 1916 PCiuze částečně
svéprávnosti zbaven, a že tudíž mohl se souhlasem podpůdce svého a se
schválením ojlatrovnického soudn platně v manželství vstoupiti; usnesení
to, jak odvolací soud dovozuJe, vešlo v moc práva a bylo jím s konečnou
a závaznou platností soudem vyř6eno, že ll1anžel v 'čas uza'VřenÍ sňatku
nebYl naprosto blbým, a vzhledem k ustanovení § 48 odstavec prvý cís.
pat. ze, dne 9. srp'na, 1854, čís. 208 ř, zák, není .přípustno další sporné jede
nání O opatření tom, Správnou jest poslední věta, pokud padá důraz' na
s1ovo »ovatfenÍ!«; opatření t. i. prohlá'š'ení obmezeně svéprávným, ustanovení podpůrce, požívá ovšem materielní právo'moci a nemůže biTti jemu
o'dporováno řízením Isp'orným. Pokud pak v}'lTok, :opatřeni- to' vy's.]:ovuj:ítÍ",
obsahuje i zjištění duševního stavu pokud se týče příčetnosti oSDby, jež

se prohlašuje obmezeně ssvéprávllou, muze b$rti zjištění tomu přiznána
pravomoc pouze jako podkladu pro opatření, praVOilnoc zjištění toho jest
obmezena vztahem k o'paUení samému, přes meze tohoto opatření' z1ištění
to není závazný"m. Nelze tedy přisvědčiti tvrzeni soudU' odvolacího, že
oním usnesením bylO' s konečno:u a závaznolli platností vyřčeno, ž,e manžel

v čas uzavřenJ sňatku, nehyl nallTOlslo. blbý, a nemůže také ďoly,čné roZhodnutí opatrovnického soudu lJikdy prejudikovati otázce, byla-li osoba
ta v době kdy určité právní jednání předsevzala, plně phčetnou,čm niic,
a dúsledk~m toho nemá on" zjištění soudu opatrovnického pro přítomný
spor v otázce, byl-li manžel v čas uz'avření sňatku nepříčetn~Tm čili nic,
žádnéhO' významu, a musí soud procesní-

řešiti

otázku tu

samostatně,

nejs.a

usnesenfm soudu .opatmvnického nijak vázán. Zamítl-li Q,dvO'lací soud nabídnuté žalobcem dúkazy o nepříčetnosti manželově v čas uzavření sňatku,
trpí řízení odvolací vadou, j>ež zf1braúuje úplnému probrání a dúkladnému
posouzení věcL Zbývá ještě zabývati se otázkom, zdali žalující opatrovane,c 'u:zavření'm sňatku s'e ž.alo'Vano'U' byl zkrácen; v tomto směru jest
názor soudu odvolacího shledali správným toliko 'potud, pokud rozsudek
dovozuje, že osoba opatrovníkova v tom směru nepřichází v úvahu, nýbrž
že záleží pouz,e na- tom, zdali žalulj'fd opatrovanec uzavřením neplatného

manželství na svých právech byl zkrácen. Tuto otázkn však napadený
rozsndek neřdí správně, Ustanovenl§ 28 zák, ze dne 22. května jC)!9,
čís, 320 sb. z. a 11, jest doslovně převzato ze zrušeného tímže zákonem
§ 94 obč. zák. »Zkrácením« nerozumí se každ:é p'orušenÍ -soukrom,oprávnich zájmů; na' tc, ,poukazuje zákon, označuje zkrácení jako následek uzavření neplafného manželstvÍ. Tím jest řečeno, že nepratnost může uplatňovati ien ten kdo jest zkrácen ]lrávě tím, že manželství přes překážku
jemu v cestě stoj'rcí bylo uzavřeno, {~ittner, Ehefiecht str. 26, Krasnopolski
familienrecht str. 76,) Jde-li o 11'řekážku manželství nedostatku vůle jednoho ze sm'llxvníků, tedy

° uz.avření

manželstv-í osobou du-ševliě nepří~

četnou, spoČÍvá zkráceni v tom, že ma'nže'lství takclVémlu se nedostáva
podmínek poměru v pravdě etického" charakter manielství jest jiný právě
tím, že nespočívá na svobu-dném přivollení obou smluvnítku. Nelz-e proto
přisvědčiti názoru soudu o dvola'dho , je'TIž odpírá 'právo domáhati se zru-

šení manželstvÍ' manželu, když i třeba be.ze své viny žij,e v manželství,

jehož zrušení sporem se domáhá, naopak man~eJ, je'nž nemá na tom viny,
že žije v neplatném l11anž.elství, má vždy právo ,platnosti manže1stvíodpirati (Kra,Jnz'§ 431 ll, 2 a literatura tam v POZ!l, 27 uvedená), Z uvedených
důvo!dů by'lo odvo,lání ža!obcovuvy!rověti,.
Čís. 1563.

Nárok na náhradu škody jež vznikla tím, že bylo znemozneno odeslání zboží, ježto kupite! ne~pati'i1 průvozního a dovozního povolení, ač
k tomu byl povinen, nelze nplatňovati dle 'čl. 343, 354 obch. zák., nýbrž
~le obecných před,pisů " náhradě škody.
(l(ozh, ze dne 2L březn~ 1922, Rv I 102!í2!,)
Tuz'emská banka uzavřela v únoru 1918 s holandskou firmou smlouvu
o do,dání 700 sudů kyselého zelí k vÝvozu volného, jež nepatřilo do ho"
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iandsko-rakouskéboKcntmgentu pO 23150 hol. zlatých za 100 kg k dodání
z holandské stanice proti hotovému zaplacení na předložení dopravních
dokumentu a zdravotních vysvědče·ní·. Banka otevřela po naléhání pro
prodatelku akreditiv 11 amsterdamské banky v Rot'erdamu, a dala disposice dopravní. K odeslání zboží však neďošle" poněvadž Rakouská ústřední
nákupní společnost t. zv. "Oezeg« odepřela dáti žalované tuzemské hance
dovozní a průvozní povolení, o které s'e ucházela a bez něho,ž holandská
vláda vÝVoz zelí nepovolila. Prodatdka' domáhala Se žalcibo'll náhrady
ŠkiOďy ,způsobené neprovedením toh!O~.Q obcholcPw ve :9pecifiikovHné ,úhrnll1é
částce 4115 hol zlatých. Pro c 'e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě co
do ďůvo:du vyhověl. D ů vod y: Z korespondence plyne, že žalovaná tuzemská banka nade vší pochybnGst převzala na sebe povinnost potřebné
dov.Qzní a průvozní povolení opatřiti a že, nepodařilo-I; se jí to,. Je to
skutečnost, kterou ona musí zodpovídati, nebc.ť je to buď náhoda na její
stmně, která dle fl 1311 obč. zák. stihá ji samu, ne'bo byla to neopatrnost
s jeH strany, Jeo'lž důsledky dle §§, 1295 a 1298 a násl,. obč. z:i!k. musj
nésti, když bez předchozích infoTmací na se vzala podmínku" jejíž splnění
za snadno ďosažit'elné pokládala a jejiž dOdatečným 1Íesplněním druhé
straně ško'du způ'Sobila. Nejde tu' o abscautné nezaviněnou nemožnost plnění
ve smyslu 'S, 1447 obč. zák., a, poněvadž straua žalovaná sama byla v prOdlení, neměla aui práva dávati dodatečnou lhůtu druhé straně a ustupovati
od smlouvy. Zbývá tudíž ještě pouze zkoumati, zda strana žalující splnila
zákonné předpoklady k uplatňovaní svého nároku na náhradu, utrpěné
škody. V tom směru j.est sice nespOil"llO, že strana žalující neprovedla
prodej neodebraného zboží ve smyslu: čl. 343 a 354 obch. zák., ale' přes
to má soud za to, že nepozbyla práva žalobou u.platňovauého. Čl. 356
obch. zák. předpisuje, že smluvcn!k, jenž míní nárok na náhradu škody
uplatňovati, musí to předem druhé straně s případným poskytnutím dodatečné lhůty oznámjti. To učinila .strana ža'luHcí dopisem zlO. d",bna 1918.
Poskytnutí daTší lhůty v daném případě nebylo nutné ani účelné. Tím
nabyla žalou,jící strana právního námku ua uplatňování náhmdy škody dle
čl. 354 obcn. zák. a nemůže j,v býti v tom na přek;ážku, že neodehrané
zbo'ží dIe čl. 343 obch. zák. nedala veřejně prodati, ježto nebyla především
sama v držení zbožÍ, k jehož dodání se zavázala a prostřednictvím Klaase
P,-a - jak z jeho svědecké výpovědi vychází, - dodati chtěla a mohla,
a nezáviselo tudiž pouze od jeii vůle, jak se zbo,žím tím se naloží, a pa:k,
- a to, je wzhdd'né" - neulplaiňu.je ve s'vé žalo,bč škodu vznikloU ro,zdílem mezi cellJou proďejní a výtěžkem dražebním. nýbrž požadu}e jen
náhradu pr«padlého závazku, hotových výloh a ušlého zisku, t. j. výdělku,
který by byla nad cenu, za niž zboží od P-a nakoupila, proclejem straně
žalované ZÍ'skala, takže za tohoto stavu věci joe dražební pr'odej zboží
úplně nerozhodný. Čl. 354 obch. zák. dle svého smyslu' neo'bmezuje smluvníka na uplatňování pouze škody záležející v onom rozdílu, nýbrž při
znává mu nárok na náhradu utrpěné ško'dy vůbec a uspořádala-li strana
žalujíc'Í svůj poměr s firmou P. nějakým jiným způsobem, než jaký čl. 343
obch. zák. na mysli má, - a neuplatňuje z důvodu tohoto nějaký nárok
náhradní, nemů;;e tím pozbýti práva na náhradu škody ostatní v též~e věci
utrpěné a bude věcí dalšího soudního. ří"ení výši a objem této škody vyšetřiti a zjistiti. O d vol a c í s o U d žaloh", zamítl. D ů vod y: Z kore"
spo~dence t. j,. docp;su žal!obco,va ze dne 7. únom l 1918 a žalované ze dne

8.února-T918 patrno a zjistil prvý soud, že skutečně mezil oběma stranam!

došlo ku smlouvě na dodání 700 sudů kyselého velí žalobcem žalovane
straně s obsahem, 'J rozsudku soudu. prvé stolice blíže u,vedeným. Jedná
se teďy o 'smlouvu kupn! (čl. 337--339 'obc'h. zák.). T'o' do~nává žalo~~c~
již i v žalobě tvrzením, že sám koupil zelí, předmět tohoto sPom tvoncl,
od S. D"a, daiV tra ně závdavek, tak že se jedná :O' zbe>ž>, kter',é měli žalobce žalované dodati jakožto prod·atel lvupující. ZaLobní nárok náhradní
zakládán jest na nesplnění smlouvy se strany žalované, poněvadž tato
povolení k prllvozu a dovozu zelí do Rakouska dle ujednání nezaopatřila
a výslovně prohlásila, že jí to možno není. Soud prvé stolice svůj rozsudek n'esprávně staví výhradně na okolnosti, že žalovaná onoho povolení
žal!obci nedolelalla, ač jedná se dle žaIoby G ,nás]'~dky z nesplnění ~m110ll:VY
žalovanou a nejen a pnuhé neodebrání "bo'ží. Zalobce domáhá se nyní na
místě splnění smlo'uvy toho, aby mu byla škoda způsobená nedodržením
sm!nuvy z úno,ra 1918 o koup,i kys'elého zelf uzavřená od žalované nahražena. Tím zvolil žalobce druhou event-ualitu dle čl. 354 obch. zák. Avšak
základní podmínkou Dm uplatňcwáni nároku toho jest, aby byl předem
vykonán prodeí zboží dle čl. 343 a 354 obch. zák. lla účet žalované strany.
Zal'obce dle vlastního doznání této podmínce nevyhověl a nemi,,"e te~y
ani náhradu škody proti žalované právem uplatňocvati. Poukaz žalobcův
na: to že zboží neměl v držení, že však j'e měl U P.,a z~jištěno, nemůže
na zákonném p.ožadavku ničeh,o měnití, vždy! jednak čl. 354 ohcb. zák.
žádné úchylky nepřipouští, jednak teprve pn provedeném prodeji by ~se
ukázalo zďa vůbec a v jaké VÝši jest náhradní nárok žalobcův odůvodnen.
Není tedy správné stanovisko soudu prvé stolice, kterým hledí odůvod
niti odpadnutí nutnosti veřejného prodeje zboží a neodpovídá jeho odů
vodnění striktnímu předpis,u čl. 354 obch. zák., jenž v dr'uhéeveniualitě
jasně vyjadřuje, že možno domáhali se náhrady oné škody, která po vevejinémprodeji zboží se nbj.evÍ. Nebyl-li žalobce v držení zboží, abY 'je
mohl dáti veř'ejně prodati, pak následky toho, jsouce založeny v jeho osobě,
stihají pouze jeho sama. Zalohce poukazuje též na to, že dotyčné ustanovení obch. zákona v tlolandsku' neplatí. Avšak okolnost tate. j.ednak není
ničím doložena, ba nao'Pak zmínka v dopi,su žalobcově ze dne 4. března
1918 ,o tom, že jemu (žalobcovi) jdlO dodavatel hrozí zdí na jeho účet
sOlUdne proďoatI., tvrzení to vyvrací, jednak by však ani nemo,hla býti pro
spor rozhodnou, 'Poněvadž smhrvní poměr mezi stranami rozepře jest po·
suwvati dle zdejšího obchodního. zákona <čl. 321 obch. zák.). Nevyhověl
tedy žalobce základní podmínce nutné k uplatňování náhradnich nároků
žalobl1ích. Následkem tcho pro nesprávné právní posouzení věci soudem
l. stolice musilo, bý,ti vyhověno odvolání a mezitimnÍ rozsudek změněn,
aniž bylo třeha' ,s,ost<rtnÍ'lni vývody. odvcoláná' 'Se 'obílrat~ a j'e vyvraceti,
zejmena zda mohla žal.ovaná vývo.zn( a prův,ozní povolení si opatřiti.
N e- j v y Š š í S CI U d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc .odvolacímu
soudu, by ji znovu projednal a rozlrodl.
D II vod y:

~

K dovolacímu důvodu čís. 4 § 503 c. ř. se phpomíl1á: Že na sporný
dlužno použíti tuzemského práva, dovolateI více nepopírá. Pokud
žalobce tvrdí, že nebyl prodatelem kysaného zelí a že nekoupil sám
případ
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zboží
od P-a, nýbrž
se
ve zřejmém
odporu1'H~;&~ť~,~~~~~~~~~!~Z:L~.~~~~;.~._~.
s
ko,res,p'ondence a IS
, co 's.·ám ,ve sporu
uvedl. Obsah předložených listin, zejména dopisů ze dne 7" 9" 16" 20" 26,
únm'a, 1., 6, a 12. břema 1918, a vla,stní úda'je žalobcovy ne'CloPCillštěj,í nejmenší pochybnosti o tam, že žalobce vYje'd"áva! se žalovanou, v I as tll í m
jménem o dodání zelí, že došlo pří m o mezi spornými stranami ke kupní
smlouvě, a že žalobce k o u p i I zeli, které prOdal žalované, na svůj účet
od osoby třetl (D-a, jenž postoupil svá práva P-o,vi), že tedy v poměru
k žalované bYl žalobce kontrahentem {prc;datelem), a ne snad pouhým
pro.středkovatelem, žalobce dále namítá, že nelze nikterak mluviti o kup'ní
smlouvě ve smysl" čl, 337 a násl. obch, zák., poněvacdž prý smlouva ta
předpokládá, že se prodá vlastní věc, již prodate! má ve svém držení
a ve své moci, těchto předpokladů však tu nebylo, tak že, by mohlo jíti
jen o kupní smlouvu v širším slo·va smyslu, ke které se nevztahUjí dotčené
předpisy ohchodního zákoníka, Než takovéto rozlišování, o jaké žalobce
se pokouší, jest obchodnímu zákoníku naprosto, cizL Jsou! ve styku mezi
obchodníky případy, ve kterých prod"tel si teprve opatří zboží, jež mi
dadati, zjevem zcela obyčejným, a není příčiny, by nebyly posuzovány
dle čl. 337 a násl. obch, zák. Nelze odvoditi opaku z prvního odstavce
čl. 343, který mluví O' uschování zboží pro kUipitele, z čehož prý plyne,
že prodatel musí mUi zbOŽl ve svém držení, neboť ustano'V'ení zmíněného
článku, jim~ž se upravuje toliko právo prod,atele, zbaviti se povinnosti
k mchování pwdacné věCi a závazků z toho plynoucích, mají na mysi.i
případ pravidelný, ale nevylu'čuj! případů, kde proďatel nemá zboží a teprve si je opatřL Odůvodněna však jest výtka, že v tomto případě vůbec
nemají místa ustanovení čl. 343 a 354 obch, zák, Ustanovení ta platí jen
tehdy, je-li kupitel v prodlení s pla"ením kupní ceny po' případě s odebr;;'nim zboží. Žalovaná banka však, by! po urgencích, přece v poskytnuté dodatné lhůtě, složila napřed kupní cenll, zřídivši žádaný "kkreditiv
II amsterodamské banky v R{)tterdamě, a byla ochotna př,evzíti zboží, uči
nivši (J něm disposici ve prospěch zemské nákupny pro Tiroly v Inomostí. Nelze tudíž tvrditi, že žalovaná otálela s placením neb odebráním
zboží. Z těchto důvodů žalobce ani se nedomáhá náhrady škody, Žáďá
odškodnění proto, že žalobkyně proti úmluvě neopatřila potřebných písemných povo'lenl k průvozu zeH' Německem a k dovozu do Rakouska,
a tímto porušením vedlejšího smluvního závazlm, tudiž svou vinou, znemožnila odesk;ní zboží a způsobila mu škodu, Pro takovýto případ neobsahuj·e obchodní zákoník žádných předpisů; dle čL 1 dlužno tudíž sáhc
nouti k nstanoVlením obecného práva občanskéhO' a dlužno PrGto posuzo:V1ati s,p'OT'ný případ dne' J'ifa'videl o náhradě ško'dy, vysrovených ve §§, 1293
a násl. obč, zák, a nikoli dle čl. 343 a 354 obeh, zák. <sr. Staub-Pisko
,čL 354 § 33, Fuchsberger II. str, 1039), Právní názc>r odvolacího soudu
jest tedy mylný a důvod, pro který zamítl odvolací soud žalobu, před
zákonem neobstoj\, Má-li však uplatňovaný nárok na náhradu škody býti
odůvodněn, musí tli< býti a) škodivé jednání neb opomenutí ž"!lovacné, zavazující ji 'k ná,hradě škpidty; b) škoda ža'lobcr, wznikl'á; a c) příd11in<i spuvi'slost mezi touto škodou a chováním se žalované, Co do po'žada vku
pod a) uvedeného již první soud z dopisů, citova,nÝch podrobně v jého
rozsudku, vším právem vyvodil, že žalovaná nade vši pochyhnost vzala
na sebe závazek, že Ú'patří potř'ebné průvozní a dovozní povo1enÍ a ž,e je
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neO-pa-t-ř-i-la-.--ŽnJovaná však namíta.la napros tou nemažnnst p1nění, sprašťu
jíc! ji dle 1; 1447 obč, zák. ručení, a vytýkala vodv,olacím spise neúplnost
říz~ní
směru
vůbec

proto, že nebyly připuštěny důkazy jí v té příčině nabízené, Ve
pod b) naznačeném, totiž co do žalobcovy škody, nebylo dosud
nic zjištěno, Příčinnou souvislost mezi případnc>u škodou a svým
chO'váním konečně popíra,la žal-ovaná V odvolacím řízenÍ, potírajíc pro
nesprávné oceněni důkazů způsob'em v odvolacím řízení 'P ř í- 'p II S t n Ý m
skutková zjištění prvního soudu, že zelí bylo mimo' holandsko-rakouský
kontingent a mohlo býti vyvezeno a že vývozní povolení bylo již vyhotoveno a nebylo i e d i II ě pro t o v. yd á n o, poněvadž nehylo předlo
ženO' povolení dovozní a průvozní. Odvolací soud se svého, jak ukázáno
mylného, právního stanoviska se nezabýval odvolacími důvody neúplnosti
řízení a nesprávného oceněni důkazů, a proto nemůže· soud dovolací Dro
nedostatek spolehlivého podkladu skutkového rozhodnouti ve věci samé,
a nezbÝvá, než dle §§ 496, 513, 510 c, ř, s, zrušiti naJladenÝ rozsudek a
nátili věc ďo dr'U·hé stolice, by hledlo k právnímu názoru, vyslovenému
dovolacím soudem, znovu byla proiednána a rozso'uzena,
Čís,

1564,

V umístění oznámek (vývěsků) na najaté místnosti nelze ještě spatřo
vati užívání, odporující smlouvě nájemnÍ- Zavázal-li se však nájemce smí.
rem, že nedá na 'Okně malovati nápisy. nemůže umísťovati v okně ani plakáty papírové_ .
(Rozh, ze dne 21. března 1922, Rv I 47(22,)
Žalovaný měl od žalobce naJjatý byt,. a dal roku 1921 na jednom okně
vyznačiti velkými pismenami v olejové barvě svou firmu, Žalobce tomu
odporoval a, když žalovaný nápiSU neodstr.anH, žaloval na odstranění
jeho, Ve sporu uzavřely strany smir, jímž se žalobce zavázal zmíněný
nápis až do skončení nájemního poměru na okně trpěti, žalovanÝ naopak
vzal na sebe, odstraniti náp.is ten po skončenÍ nájemního poměru a ne·
opatř'Ovati O'statnl -okn" nápisy, Pře's to však žalovaný nalepil po té na
ostatní okna papíroOvé plakáty, jež označovaly výrobky jeho firmy, Ža10bě o odstranění těchto nápisů bylo vyhověno s O' U' d y vše ch t ř !
s t o I i c, Ne i vy š š í m soo n·d e' m z těchto
důvodů:

Jest to doeela obvyklý a vŠ'ední zj·ev, že se na oknech živnostenských
místností umí'stují oznámky živnost 'označující a reklamní nápiSY, a srovná1vá se to úplně i s předpisem živnosten'ského řádu, jenž v § 44 nařizuje,
~e živnostnvct jsou povinni, p-říslušné zevní ozna'čenÍ na svých provo2JOvnách neho byt ech umístiti, a o p r ,á v'n ě II i i j i n a k ,IÍ' ch p r ostře d k ů k r o zhl á š e n í s v é ž i v n o s t i už í ti, k čemuž doložiti
dlužno, že dle rozhodnutí b:h, víd, správního soudu ze dne 18, listopadu
1886, čís, 3004, Budw, 2355, k těmto, prostředkům rozhlašovacím náležea'í také tak{)vé, které se bezprostředně na provozovně samé uniÍstujL
A byt, když &e V něm živnost pr·ovozuje, je záre>veň provozovnou, Jestliže
tedy domácí pronajal byt živnostníkovi, musil s takov,lÍ'lll1 úznámkami

272

273

počitati,
a
spatřovati

nelze
___
dlužnot:ee*~~~~~riť;i~\G;;ť~';;'tnf~~~iici"GfIm8;;it'~;~1S
smlou.vě nájemní
anebo dokonce kromObyčejné. To by oznámka skutečně musila vzhled
domu znešvařovati. to by však musilo dokázáno býti, Jak žalovarý žádá,
arciť teprv v odvolání, znalci architekty, kt·eří jedině maJí' y té věci vytříbený vkus, na nějž se· možno spolehno·uti. Kdyby právní náhled nižších
stolic byl správný, pak by živnostníkům bylo znemožněno· úspěšné pro- .
vo'zoyání živnosti, kdyby si každý v nájemní smlouvě to které umbtění
annoncí, j,ehož užHi chce, napřed výslovně nevymínil, cO'ž se pravidelně
neděje. Náhled ten odporuje tedy jak přimwnostL věci, tak obvyklosti
právního obchodu (§ 914 obč. úk. n. zn.). Dle toho bylo, by tedy nutno
především zjistiti, zdali, j.ak žaloyaný už v prvé stoHu tvrdil, žalobcům
pN :Uiza~írání nájemní smlQ1uvy známo bylo, ž,e on najímá místnosti ty
k provozování své živnosti krejčovské. Ale ani na tento důkaz ruedojde,
jako ne na hořejší znale'cký důkaz. Zalovaný zadal sv·á smluvnl případně
zákonná prá'va smírem ze dne 12. května "1921, j,fmž s'e zavázal, že 11 e~
bud en a o s t a t n í c h o k n ech, o něž právě jde, 'll á p 1s y umí s! 0- .
vat i. Smlouva, dané slovo, je,st nejmocnější právní pouto, silnější než
zákon sám, jenž p,řichází v pota~ teprve, není.-li tU' o věd, .Q niž jde,
platné úmluvy. Při smíru jednalo, se o umístění maio",aných nápisŮ' na
okně, a jestliže se tedy žalovaný zavázal, neumí's!ovati na oknech náj}isů, platila ta předem nápis'ům malovaným, logloky a dús~eclně v'š:~k také
všem nápisům, jichž vzhled působí' dojmem (ještě) méně eSlhetickým,
než nápis malovanÝ, a tn zajisté platí o papírových plakátech v okně
umístěných. Na to stačí obecný esthetický vkus, aniž by třeba bylo znalce,
kterýž důkaz v této příčině ostaině ani nabídnut rue'byJ. Výklad, jakÝ žalovaný smíru dává, že sice zapo'vězeny mu byly nápisy malované na
okně, ale nic jiného, rte'ní loyál!ní a nesrovnává se se zásadou věrnosti
a ",íry v právním obchodu (§ 914 n. zn. obč. zák.) i bylO' mw zajisté zapovězeno vše, co ve smyslU' smÍ1ru, jenž už malované nápisy perhoreskuje - j.e horšI ještě než tyto.
Čls. 156,5.

I( řádné dOopravě slámy pOoknd se týče slaměných
bylo-Ii kupitelem jinak nařizenOo, byly-Ii nalOoženy v
a přikryty plachtami.

výrOobků stačl, neOotevřených ",Oozech

<R:ozh. ze dne 21. března 1922, Rv 1 95122.)
Žalující firma prodala žalované firmě slaměné obaly z to",árny žalující
firmy. O způsobu dopravy nebylo nic ujednámo. Zboží, j'ež zaslala žalující
v otevřeném voze, přikryté plachtou, po cestě shoře,lo. Žalobě o zaplacení
kupní ceny bylo' s 00 u d y vše ch tří s t o I i c vyhověno, Ne j v y šš í m s o ude m z těchto
důvodů:

Jako odvGlacl důvod uplatfi,ude žalovaná strana jedině nespráv'lé
právní posouzení případu {§ 503 čís. 4 c. ř. s.), jež spatřuje v tom, že

- - - b,'la 'ZéiUPO,věd,ěna' kladně otázka, zdaLi žalující firma zachovala při vypravení zboží péči řádného obchodníka. Tu dliržno k tomu poukázati,
1. že podle zjištěné obchodní zvyklosti se pO'užívá k dopravě slámy
pokud se týče slaměných obalů vozů otevřených, 2. že vozů zavřených
tehdy ž.alující k použití neměla a 3. že soud prvé stolice dále zjistil na
základě výpo",ědi znaloe v souhlase s ustanoveními předpisů žele,znlčního'
dopravníh<Y tarif,", díl I. oddělení B pod odst. A Vl. str. 14 a fl 1113 a před
pisu železničního dopravního řádu, pnlVáděcího naří!zení k § 62 (6) I. d.,
že slaměné obaly druhu, o nějž jde, považovati dlužno se stanoviska tarifárního za pouhou slámu a 4. že' soud odvolací si zjištěni ta osvojiL Zjištění ta Jsou správná a odpovídají citovaným shora předpisům tarifárním
(viz též klasifikaci fl 9), z nÍchž patrno, že nemínilo se PtrO slámu, af
byla nakládána v jakéko,liv podobě, tedy zde v podobě slaměných obalů,
to jest vrstvy slámy na jednom kanci přistřihnuté a na druhém motouzem
sešité - ustano",iti různé tarifární předpisy, Zás.ilka těchto slaměných
ob,tlů, v ote",řeném voze .uložená a plachtami přikrytá, byla tedy obyčejným způso,bem vypravena a měla žalovaná, chtěla-Ii míti dopravu'
provedenou neobvyklým v obchodě způsobem, to jest v zavřeuýoh vozech, při objednávce straně žalující to oznámiti. Prove,deným způsobem
dopravy nebyla tedy porušena zásada, že odesílatel si miř počínati jako
řáduýobchodnfk. Pokud se plachet týče, jest zjištěnO', ž,e plachty, jichž
použito, byly sice staré, ale zachovalé a jen trochu záplatované. Plachty
ty byly zhotoveny v letech 1910 až 1912 a dalo' s,e jich, jak znalec uvedl
a soud na zákI'adě výpovědi jeho zjistil, do,bře upotřebiti v roce 1920.
Kryt, kterého žalu)jící up'otřebila, byl tedy postačující, nebo! není před
pisu, že by jen nOových plachet použito 'býti smělo. Poněvadž tedy žalující
v každém směru o'patření nutná k řádné dopravě učinil", a s péčí řádného
o'bchodníka si po'činala, nespadá zkáza zboží na: její vrub.
Čis. 1566.

Manžel unesené manželky nemůže, stal-li se únos, s vůli. manželky,
požadovati na únosci náhradu škody, jež mu vznikla nepřítOomnosti manželky po únosu.
'lRoz:h,. ze dne' 21. bře:zna 1922, Rv I 102/22.)
Žalobu manžela, jfi se domáhal na únosci manželky náhrady škody,
jež mu vznikla nepřítomnOostí manželky po únosu, o b a ni ž š í s o u d y
zamíHy, O' ď vol a c í s o u d uvedl v. d ů vod ech: Zalobcc napadá
právní názor prvého soudu, že čin' žalovanéhO', totiž únos manželky žalobcovy, P'W který byl žalovaný právoplatně odsouzen, ruelní vÍfbec ta~
kovým trestným činem jenž by zavazoval žalovanéhO' k náhradě tvrzene
škOdy, jeIlImž Marie. K:~ová odešla se žalovaným dobrovolně a ze svého
vlastního rozhodnutí a poněvaďž proto mezi činem žalovaného a tvrzenou:
škodou není p,řfčinné' soavislo,sti. Odvolatel dov<YZuj,e, že tento názor
prvého soudu je v oďparu :S, Uostanovením §. 268 c. ř: 'S., poněvadž rozsudek trestní, jímž byl žalovaný uzn·án Vinným zločinem únosu dle § 96
tr. zák., nabyl moci práva, že proto vinu na únosu je, přičítatl výhradně
Civilnl rozhodnuti. IV.
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žalovanému,
a nikohl' ~~;r;'!-i~ffi~~~~I~&~~!\~~ť7~~;~"~'~;
zabÝWťti se otázkou,~
viny
na činu trestném. Tvrnená škoda že
žalobci z toho, že Marie K~ová
byla následkem únosu delší do'bu mimo společnou domácnost. I kdyby
nebyl žalovaný unesl Marii K-ovou z vlastního popudu a o své újmě, že
byl návodcem, pomocníkem a spoiuvinníkem na jejím protiz)í.konném
odchodn a. že by!' by i dle §§ 1301 a 1302 obč. zák. dán dilvod k náhradnímu ná;mku ža'lobccNu. K vývodům těmto nel"" přisvMČlti. § 96 tr. zák.,
je'ďnaHcí o únosn, obsabuj,e dvě různé sku'ťkov'é pOlvahy zločinu toho.
V prvém případě, poři únosu násilném, směřuje trestná činnost prosti svobo'dě 11<llesené osoby ženské, v druhém případě proti moci otcovské, poručenské nebo proti právum manželovým. O únos násilný tu nejde.
Trestní rpzstrdek uvádí výslovně, že žaloba tvrdila sice, že Obžalovaný
dopustil se činu 1 nás~lím, v tomto směru že vša:k soud nenabyl přesvčd
'ČBuí, že se tak stalo. Vzal za prokázáno, že se žal0'vaný a K-ová oba
úmluviti, že spolu odejdou. Trestný čin žalovaného směřoval tedy jen
proti manželským právilm žalobcovým. Pro skutkovou pcwahu činu toho
ovšem je nerozhodno, že K-o'vá s,ama tornu chtěla. Vintr na únosu ve
smyslu zákona trestního lze přičítati jen žalovanému. Za čin ten byl žalovaný také právoplatně o~souz,en. Z toho však nenásleduj'e lešti:, že by
byl žalovaný povinen nahraditi žalobci i majetkovou škodu, která dle
tv,rzenl žalobcova mu tím vzešla, že násle'dklem odchodu manzelčina byl
11Ju1cen zameškati prád, !kona-tt různé celsty a z-jednati: si rráhra'dníi s.íl~ k ve'dení h'o:spodářství a domácnosti:. Rozsudek trestní vzal za proU<:ázáno', že
Marie K-ová odešla se žalovanÝm dobrovolně. Dle důvodŮ' prvého soudu
prohlásila I~-ová při své výpovědi svědecké, že by byla manžela svého
opustila i bez žalovaného. Tento pak, .byv vyslechnut jako strana, seznal,
že Marie K-ova byla první, je.ž přišla na myšlenku' opustiti ma.nvela.
Z toho usoudil prvý soud správně, že Marie K-ová opustila žalobce dobrovolně, tedy z volného rozhodnutí a že není tu ani prokázána příčinná
souvislost mezI tvrzenou škodou žaloboovou a jednáním žalovaného,
správněji že by škodná u,dálost, totiž odchod Marie K-ové od žalobce,
byla nastala, i kdyby nebylo došlo k trestnému činu žalovacného. Čin
tmstný bYl clokonán, jakmile žalovaný s Maril K-ovou, byť j s jej'ím
souhlasem, odešel. Škoda žalobcem tvrzená mohla však vzejíti jen !lm,
že Marie K-ová byla po delší dohu od manžela vzdálena. Z vyJí'čeného
stavu dlužno míti za to, že by Marie, K-ová byla i jinak od žalobce odešla,
jak to výslovně sama udala. Není důvodu po-chybovati o pravosti tohoto
jejího tvrzení a o vážnosti jejího ro'zhodnutí. Opušltění manže.]a není činem
trestným, nýbrž po případě, stalo-.Jl se bezdůvodně, jen bezp'rávním civilním porušením smlouvy manž,e<ls:ké (§ 44 obč. zák.). Ze škody, vzešlé
porušením této smluvní povinnosti, byla by v přítomném případě žalobci
zavázána jeho manželka jako stmna smlouvě nevěrná, jež žalobce dobro\Colne a z volného rozhodnutí opustila, a nemohl by. se žalobce domáhati
náhrady na žalovaném ani s odvoláním na ustanovení §§ 1301 a 1302 obč
zák., to tím méně, když, jak uvedel1o, není pr-okázána ,nni příčinná souvisrost mezi činem žalovaného a nastalou škodou, pokud se· tÝče, když je
s důvodem míti za to, že by škodná událost (odChod manželčin od žalobce)
byl'a i jinak nastal'a. Předpisu §, 1329 obč. zák. nemů;,e se žal'Obce k odů
vodnění nátoku ža'lo'b'llíhol důvodně dovol'ávati, jeHkO'ž us~anovení to
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jedná jen
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únosu. náJsHném (o 'U'loup'eníl svo:body),

nešlo.
Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

O,' j,ak}r,

jak dolfčenb,

dovolání.

Důvody:

Dovolání, v němž uplatňovány js:ou důvody CIS. 3 a 4 § 503 c. ř. s.,
jest neoprávněno. Rozsudek snudu odvolacího obsahuje předpo'klad, že
nejde D úno,s násilný, poněvadž v trestním .roz'S'udku výslovně u:vedeno
je,st, že' soud ne'nabyl př'e'Svě'doení o tom,. že ob~alov,nmý dnpu,stil se
trestného činu i násilím, a poněvaďž trestní rozsudek vzal za dokázáno,
že Marie K-o'vá odešla, obžalovaným dobrovolně, d,le ro,zhodovacích dů
vodů rozsudku prooesního soudu prvé stolice pak Marie K-ová jaka svěd
kyně prohlásila, že by byla manžela svébo Ollustlla i bez žalovaného Antonína tl-,,; so,ud odvdací tedy pIlpoji! se k zá:věru prvého sowďu, že
Marie K:-ová opustila svého manžela dobrovolně, z volného rozhodnutí.
Do:volaoí dúvo'CI § 503 čís. 4 c, J. s. žalobce up1atňuje' vzhledem na mínéní
soudu odvolacího, že není zde případu § 1329 obč. zák. a že mezi jednáním
žalovaného j tvrzenou ško,dou žalobcovou není příčinné souvisl0'sti, pokud
se týče, že by škodná událost, totiž odchod Marie K-ovéod žalobce, byla
nastala, i kdyby nebylo došlo k únosu, předsevzatému žalovaným. Avšak
nesprávného právního p,osouzení věci vle smyslu § 503 Č-Í'SI. 4 C. ř. $., zde
není; naopak přisvědčiti dlužno mí-nění soudu odvolacího, že sice žalovanÝ
ďopustil se zločinn'ého únosu mamelky žalo'bco'vy, ale že škoda, ža.Jo'h-cem
tvrzená, nevzešla tímto únosem a ~e' ]lřípadu ~ 1329 obč. zák. zde není. To
následuje ze skutkových Zjištění nižších súu'dů, d'le nichž žalovanÝ neunesl
Marii K-ovc}U násilně, ný,brž oba ,umluvitl, že spolu odejdoU', a Marie K-ová
odešla s žalovaným dobrovolně, takže žalovaný svým trestným činem,
který byl o·dchodem Marie K-o'Vé s žalovaným již dokonán, poru-šil jen
manželskou moc žalobcovu nad Marii K-ovou a, jestliže žalobci po únosu
Mmie K-ové vzešla škoua, příčina její nespočívala v únosu, nýbrž v nepřítomnosti Marie K-ové PO únOsu. Poněvadž tato nepřítomnost zakládala
se na volném rozhodnuti Marie K-ové, nelze- míti za' to, že- byfa v přfčinné
s<Quvislosti s únosem, jehož se žaiovaný dopustil, neboť byla by nastala
i bez únosu tohoto. Že by byl žalovaný po únosu bránil Marii Ki-ové, aby
se navrátila k žal'obci, není zjištěno.
Čis. 1567.

PravoPlatným vyvlastňovacim nálezem a upotřebením vyvlastněného
\JQzemku k vodnimu diln nenabývá vodní družstvo vlastnictví pozemkU!.
K tomu ie ještě dále třeba, by bylo 'odškodné zaplaceno nebo na soudě
sl0'ženo. DOkud se tak nestalo, zůstává vyvlastněný vlastnikem pozemku,
arciť s povinností, by pozemek po zaplaceni nebo složeni odškodného na
soudě na vyvlastňovate!e převedl a vodniho díla. nemil.
(Rozh. ze dne' 21. března 1922, R II 6]122.)
Žalobce domáhal se sOlldního výroku, že ho žalovaná rušila v jeho
právu vlastnickém k pczemku P. č. 2238 a 2242 v tl. tím, že dne· 4. června
I"
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1921 po okraji pO:lerlh"u-tOO<J.-j)e4Gl-ii*Ervť",·e~hl'ehti-jmiťJk",cč-:-i''l9it-< tiťHCi'-
300 metrů chodila, a že žalovaná. jest povinna každého dalšího
rušení žalobcova práva vlastnického Ne zmíněnému· pozemkn pod po~
kutou se zdržovati. Pro c e sní so udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl,
poněvadž vlastnictví sporné plochy přešlo na vodní družstvo v tom okamžiku. 'l1dyž .družstvo. to s. vědouúm žalobcovým uchopilo ~e držby za
účelem regou-lace potoka, takže není zde prvního· předpokladu pro žalobu
negatorni, žalobcova vlastnictví. O d vola DÍ s o u d zrušil napadené
uSllIesenia uložil prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, v řízení pokračoval a pak znovu rozhodl. D ů vod y: Odvolání žalujícího nelze upříti
oprávnění. Vyvlastnitel potřebuje k nabytí vyvlastněného předmětu urči
tého právního důvodu a důvodem takovým je,st nález vyVla.stňovncí'. Proto
pmví také § 87 odstavec t~etí moT. vo:d'ního zákona ze drre' 20. srpna 1870,
čis. 65 zemského zák., že vyvLaistněni ne'smí býtl překáženo, jaku]'i'le nál·{lZ
politického úřadu nabyl právní mocí a náhrada byla na soudě složena. Ze
zákon nemá na mysli vnucený výkon vyvlastňovacího' nálezu, plyne
z toho, že zákon doslovně praví: "Výkonu služebnosti n'ebo vyvlastnění
nesmí býti překáženo ... a nlkoliv, výkonu sl,u2iebnosti a v Ý k o n u vyvlastněnL. Že vodní dru'žstvo nabude vlastnictví teprve na základě pravoplatného vyvlastňovacího nálezl1 a ne snad již uchopením se držby pozemků, plyne i z té úvahy, že by v tomto příp"dě přešln vlastnictví na
vodn! družstvo í kdyhy se celé vyvlastň'o,Vaciřízení ku stížmosoti účast
níka do nálezu politického úřadu zr'ušilo a důsledkem tohOo žádného důvodu
právniho vůbec tu nehylo. Skutkový stav by hyl p2k leln,že· se s,ice vyvlastňo·vací řízení vůbec neprovádí, nebo že se v,e smysll1 ro"hodnutí
nadřízeného úřadu provádí v jiných směrech, které se však dne,šního
vyvlastněného netýká, že však vodní družstvo přes to by bylo vlastnikem
po,zemků a to iedině proto, poněvadž se za řízení vyvlastňovacího uchOopilo držhy. Vyvlastněný mnsel by se pak teprve domáhati vrácení pozemků; postup takový, často ob.liŽnÝ a nákladný, nemůže' míti zákon na
mysli. Že n"bytl vlastnictví ,p,ř:edpoklwdá Jls.Q1,cnost pravolPtatného V}'vlastňovaciho' ná,l"zllJ, plyne i z :§ 103 odsta,velc druhý homího' zák., dle
něhož vyvlastňovatel oprávněn jest naléhati na to" by mu vyvlastněný
pozemek byl přenechán, jakmile náhr"du na sO'udě složil; tedy napřed
nález příslnšného úřadn a zaplacení náhrady a teprve pak nárok na vydání
pozemků. I z §, 34 "ákona ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. z. plyne, Žle
dráha nabývá vlastníctví k vyvlastněnému pozemku' teprve po složem
náhrady; dráha jest totiž povinna náhradu ve prospěch hypotekárních
v,ěřitelů na soudě složiti a složení to jest poznamenati v pozemkové kníze;
poznámka ta účinkuje jako poznámka' příklepu ph nemovřtosti exekuční
cestoll prodárié ~§ 183 ex. ř .). Pří,kolepjest však titulem Pro uabývání
vlastnictví vyClra'žitelem;' před ndělením příklepu riení vydražitel vlastníkem Prodané nemovitosti. Jen mimochůdem se zde podotýká, že citov:vný zákon ne'Vztahuje se ien na soukromé dráhy, nýbrž také na státní,
iak lze z §, 10 cit.' zák. VyvQ.ZQvati. Když tedy 'zákon ten a zákon horní
nabývání vlastnictví činí odvislým na nálezu vyvlastňovacím, pOkud s,e
týče na sl'Oženf náhrady, není' příčiny, proč by zrovna zde v tomto pří
prudě vodní družstvo mělo~ miti větŠ.í páv'O a proč by se měl § 87 vod.
zák. jinak vykládati, nežli obdobné ustanovení horního zákona a zákona
ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. Konečně podporUje .Í' všeobecná zá~
aspoň
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sada v-občanském zákoníku vytknutá, náhled odvolacího soudu, i když
vyvl~stnění není smlouvou kupní, neboť jak při vyvlastněni tak při smlouvě
jest na jedné straně posto.upený předmět, na straně dmhé kupní ce ua,
pokud se týče náhrada a dle § 10620bč. zák. musí kupitel při převzetí
koupené věci současně tržní cenu zaplatiti, záko'TI tedy všude chrání dosavadního majíle'!e v ten způs,ob, že, není-li ničehož mezi stranami zvlášť
umluveno, majitel pozbývá vlastnictví teprve, když již protiho'dnotu V'rukách má. Dle názoru soudu odvolacího není tedy vodní dmžstvo dosud
vlastníkem spornÝch pozemků, poněvadž sice nález po,lit.ického úřadu se
stal pravoplatným, avšak náhrada áž dos,ud vyvlastněným zaplacena není;
Že tito zapTavení náhrady dosud nežádaH, ne.wzho'duje, poněvadž vodm
družstvo může vyvlastněné majíte·le vyzývati, by prohlásili, zda žádají
náhradu a jako,u či zda se náhrady té veprospech' vodního dmžstva vzdávají. Teprve po zaplacení náhrady (po vzdání se, jednotlivých podílníkú)
jsou tu veškeré náležitosti pro nabytí vlastnictví a te'prv,e potom by přešlo
vlastnictví na vodní družstvo. J e·st proto žalobce i nyní vlastníkem sporných p02emků.. "SO'ud procesní jsa opa'čného názoru., Thezabý·val se
n<Ímltkou žalov~né, že nechodila po parcele, patříCÍ žalobci, nýbrž pa parode veřejného statku (potoka čís. 2991), který jest všemu obyvat.elstvu
volně přístupným, ježto- tu běží o staré právo každém.u veřejně, přístupné.
s'oudě, by žalovanou přiměl, aby povabu tohoto práva blíže
ozn~čila obzvláště zdali tu jde o služebno'St cesty či o právo jiné; dále

Bnde tedy na

slnší Zii~titi, kDmu' pokud se týče které obci žalovanou tvrzené právo
přís,luší a na základě kteréhO' právníhO' důvodu, zda. právO' to snad bylo
vyďrženO' čí založeno .zvláštní smloulvou, či zda práv'o chození bylo žalobcem udělováno jen od případu, k připadu. Tyto. ,okolnosti, po' případě
vlastnické právo žalobcovo obmezuiící, zůstaly bez povšimnutí a dlužna
v tomto směru řízení doplniti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhov,ěl rekursu.
DůvodY;

Otázka, zda žalobce je'st dosud "lastníkem sporných

čáisti po~emki'r

P. črs. 2238 a 2242 v tl., byla odvolacím soudem právem zodpověděna
kladně,

a po'ukazuje se

stěžovatelka

v prvé

usnesení, srovnávajícímu s.e se zákonem _a

řadě kod,ůvodnění
věcí. K výv·odům

napadeného
stížnosti se

je,šlě podotýká; Přiná'ležitost ž.al'obce k vodnímu družstvu jako jeho
člena zavazuje ho vedle pravomocného usnesení okresní politické správy
v tI_, 'by části svý,eh ll'ozemkit, mezi nimi ičástl shon, uve'dený'Ch pamel
postoupH vodníml1 družstvu zřízenému k regulaci pot-oka za přiměřenou

jen

náhradu k dosažení účelu uved,eného' ,(§ 55 vodního zákona ze dne 28.
srpna 1870, čís. 65 z. z.), ale jelikož náhrada ta nehyla citovaným usnesením okresní po.litické s.právy stanovena, jak určuje ·předpis § 87 vodního
zákona ze dne 28. srpna 1870, čís. 65 zem. zák., ný.brž proveclení odstoupení pozemkových čá'stic. k regulaci p'Otřebných bylo ponecháno vzájemné
clohodě stran, ku které dosud nedošlo, plyne z toho pouze, že' žalobcova
povinnost ;ako člena vodního družstva k odstoupení částic jeho pozemků
za, úče-lem regu,lace potoka, která meútím ji'ž byla provedena, trv" d'ále,
. že však žalobce zůstává i na dále knihovním vlastníkem částic pozemkových z jeho poz'emků k regulaCi upotřebených, ovšem vlastníkem ho-
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řejší povinnostf obmezeným, takže s částicemi temi volně disponovati t. j.
dílo regulační rušiti nesmí. Tento stav Ilo:trvá taJk dlouho dokud náhrada
za postoupené pozemkové částice nebude ať už dohodo;, ať už nálezem
soudním pokud :se týče výrokem znale,ckým vyměřena a: II ~nilio~ního
~~udu uložena, anebo dokud žalobce neprohlásí, že zmÍnčné pozemkové
castlce k regulaci daruje a náhrady nežádá, af už jde o' úplné odstoupení
těchto, částic vodnímu družstvu, neb
zřízení nějaké služebnosti v jeho
p:ospech; 1.eprve pak bU'dou zjednány předpoklady v § 87 cit. vodního
zak?na požadované pro vyvlastnění, a teprve potom bude moci vodní
druzstvo vkladem do pozemkovÝch knih (§ 431 obč. zák.) nabýti vlastn]ckého práva ku pozernkovým částicím parcel čls. 2238 a .2242 v H.
dosud ve vložce čís. 1533 žalobci knihovně do vlastnictví připsaných.
Nemá proto pravdu stěžovatelka, tvrdí-li, že jLž faktickým.upotřelhen!m
zmíněných pozemko'vých částic k regulaci stalo se vodní družstvo jich
vlastníkem.

°

Čís. 1568.

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. o zajištěn! půdy
drobným paehtýřt'lm.
Posle~ní odstavec § 3 má na mYsli smlouvu, smíšenou ze smlouvy
pae~tovUl a ze smlouvy námezdní. Zaměstnanec užívá pozemku dilem
z duvodu placeného paehtovného, dilem z dt'lvodu mzdy. Předpokládá se
dále, že námezdní poměr je ce,loroční a je základem zaměstnancovy existen~e a že pozemek dán mu do pachtu jen v důsledktl tohoto pracovního
pomeru ••Tomu bude zpravidla tak, dává-li zaměstnavatel pozemky do
pachtuzasadně jen svým zaměstnancům, nikoli též osobám jiným.
(I(ozh. ze c1ne' 21. března 1922,1( II 97122.)
S 0'11 d ~ r v é s· t o I k e' přiznal poža:do~ateli do, vlastoictví pOIz.emek,
spachtovany 'Od vlastníka, jemuž konal služby jako lesní. dělník. I( ek u r s. n í s O u d usnesení potvrdil. D ů vod y: I(ekurent dov:Qzuje v rec
kursu, že ze zjištění prvého soudU! plyne, že žadate,1 byl pachtýřem velkostatku jen proto, poněvadž by.] a jest stálým lesním deputátním dělníkem
velkostatku a že poJe mu bylo propachtováno za nepatrnou roční užívaCÍ
činži L~ko součástka mzdy. Z ustanoveuí § 3 zákona ze dne 27. květu a
1919, crs. 318 sb. z. a n. prýp!yne, že tako~ý deputMní dělník jes.t z požaclovacího nároku vyloučen. I(ekursní soud tohoto názC>ru nesdílí, poněvadž
,ustan?vení § 3 cit. zák. př·edpokládá, že pozemky byly propachtovány
Jen dusledkem povinnosti p.achtýřem převzaté, v tomto případě povinnosti
v lese praonvaH. Tomu však tak není, nebof pachtýř měl důsledkem své
povinnosti, v lese pracovati, jen snÍ'žené pachtovné, měl však zadarmo
byt. Nelze ho prolo z výhody zákona vylučovati, a právem mu proto prvý
sOll'dce nárok přiznal.
.
Ne j v y Š š í s D II d zrušil usnesení nižších ~Dudů a na,řídil prvému
soudu, by, doplně řádně řízení, věc znovu rozhodl.
Důvody:

Požadovací právo dle doslovu zákona (§ 3 poslední odstavec) nepří
sluší pac h t Ý ř i, kterému byl pozemek pro pac h t o v á n jen v Jů-

sledku celoročního služebního· poměru jako na př. hajnému, deputátrrÍm
dělníkům a pod. jako s o u č á s t k a m z d y nebo služného. Dle toho zákon
předpokládá, že tu jest poměr pachtovní, nebof, kdyby to by,1 pouhý poměr námezdní t. j. kdyby dělník žádného pachtovného neplalil, nepříslušelo
bl' .mu ,právo .požadovaci již v důs!edkw piiedplsn § 1, jenž je piři:znává
jen pachtýři, nikoF ale pouhému námezdníku. Jestliže tedy zákon s druhé
stránky zase předpokládá, že pozeme'k byl propachtován jako součástka
mzdy, lze 10 srovnati jen tak a vykládati proto jen na ten případ, že dělník
neplatí plnéh(} pachtovného, nýbrž ž,e je. mu více méně sníženo, a že tedy

to,

oč j.e sníženÓ', je mu mzd:o:u, jinými slovy. že jde o slli'louvu smíšenO'u

ze smlouvy pachtovní a smlouvY námezdní, dělník užívá pole dílem z titulu mzdy, při čemž se ještě vÝslovně předpokládá, že námezdní pomer
j·e celoroční, a mlčky se ,předpokládá, jak z příkladll zákonem cito.vanýc~
plyne {hainý, deputátní dělník), že pachtýř v máme:zdním pOOlěm tom ma
svou existenci ze služby neb práce té svou výživu, kte:réž oba předpo
klady úzce sp~lu souvisejí. Neboť kdyby dělník nebyl v pracovním poměru
celoročním, nýbrž jen na př. pololetním, na sezonu zimní neb letní a druhého půl robili hled",1 práCi a výživu svou jinc1e, anebo tř·eba zase naopak
byl ,ice v celof'Očním poměru služebním neb pr.aoovním, ale tak, že bY
práce neb služba ll: propachlovaíele zabírala mu jen díl jeho čas,u jako je
na př. U' ko·stdníka nebo ka1kanta a on hlavní výživu hledal v činnosti
jiné nějaké živnosti řemeslné a pod., nejsou tu žádané .předpoklady a nárok~ požadovaCímu takový poměr námezdní ne~adí. V tomto případě,
kde duzuáním požadovatele a seznáním jeho manželky zjištěno' jest, že
pracoval vžc1y po celý rok v propachtovatelově lese vyjma co potřeboval
pr,ávě na Q1bdělání požadovaných pozemků, že- jinam ani nesměl jíti do
práce, že tedy práce upropachtovatele byla jedi'ným pramenem jeho výživy, že ze spachlovaných pozemků, které dle jeho pIihlášky mají vým"ěr!
8 jiter {čili 16 korců) platil pouze nepatrné pachtovné na]Josled 44 K rocne,
vedle Čehož měl ještě naturální byt, vedle mzdy a tedy rovněž na doplnění
její - nemůže o tom býti p'ochyby, že šlo .Q celo roč n í praccwní poměr, že mu pozemky propachtovány byiy jako s. o u č á s t k a mzdy a že
požadovatel v pracovním poměrlu tom měl svou existenci. Avšak vše to
ještě nestačí. Zák'Oll přek ma1o·pachtýři a z této' přízně klade ještě další
důležitou podmí<lku v jeho prospěch, aby totiž pozemek byl mu propachto·ván jen v důsledku, tohoto celoročního pracovního poměru, nebof, není-li
tomu tak, po'žadovací nárok mu přesto vše přiznává. AIe tato podmínka
výluky nebyla vů·bec na přelř.es vzata a nezjištěno ničeho, z čeho by se
souditi dalo, zda dána jest čin nic. Bylo by sice ne nedůležilo, kdyby se
zjis,tilo, zda pravda j'est, co tvrďl správa vlastníkova, že se zrušením pomem pracovníhO' byl by se dle smloli'vy rušil ihned také pacht a správa
že byla 'Oprávněna pozemky dělníku odebmH, kdyby do práce nepřišel,
avšak vedte toho a v případě, že by se obsah smlouvy dokázati nedal,
výlučně rozhodným by bylo, zdali správa vlastníl<ova propachtovávala
pe:zemky také ještě j in Ý m občanům, než svým c1ělnJkům na účel mzdy,
neboť, pakliže propachtovávala i jiným, dalo by se dle obyčejného běhu
věcí soudit" že by byla prolJachto~ala i požadovate:!i tak j'ako jiným t. j.
i tehdy, kdyby byl v práCi u· ní nebyl, a pak by nebylo lze říci, ze "jen"
v důskdku pracovního poměru pacht mu povolen. Pakliže naopak s·práva
zásadně jen dělníkům svým pachtovala, jiným však nikoli, bylo by zřejmo,
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že pachtoval.a jim jen

a tento moment

prvý soudce ve svých vývodech sice naráží, řka, že by to shledával nespravedlivým, kdybY.požadovatel, jenž po celý svůj věk vlastníku pracoval, měl by na tom býti hůře, než "jinl pachtýři·, kteří ničím ku zvelebení statku nepřispěli«, avšak to ne,ní zjištění, nýbrž pouhá úvaha která
spočívá třeba s,nad na abstmkci poměrů, jak bývají pravidelně, niko'li však
na soudcově znalosti skITtečného stavIT věci na tomto statkn, o nějž zde
jde. Co však se' týóe domnělé nespravedlivosti, ta by byla na zodpověd
nosti zákonodárce, nikoli však není povolán soud, aby opravoval judikatumu svou jasný a nedvojsmyslný předpis zákona. Ale nehledě k tomu
je tu prvý soudce v nedorozumění a v odporu se samÝm základním motivem zákona, který je ten, že vlastník, jenž 18 let nebo déle' na pozemku
sám nehospodaří, nÝbrž přenechává jei za peněžitý poplatek jiným, pozemku: toho nepotře'buje, že mu 'peněžitý kapitál, jejž za uěj od pachtýře
obdržÍ, tutéž službu zastane. Tento důvod zákona však nedopadá u vlastníka, jenž sám na svých p'ozemcích hospodařiti chce, ale aby to mohl t. j.
a,by získaI a udržel potřebné k tomu 'CIělníiky, .př,enechává jim, ale také jen
jim t. j. tedy jen z ďůvodu, aby si vlastní hospodaření umožnil, část půdy
v užívánÍ-.
Čis. 1569.

Kdo, zbaven byv svéprávnosti, zamlČÍ to lstivě spolusmluvníkovi, ručí
mn za škodu celým svým majetkem, anÍž lze s.polusmluvníkov,i přičítati
za vinu, že nepovšiml si vyhlášky o zbavení svéprávnosti.
{I~ozh. ze dne 21. březua 1922, Rv II 379;'21.)

Ve dnech 20. července a 19. srpna 1920 p'řišel k žalobci žalovaný, .muž
tehdy 28tiletý, usnes,ením okresního soudu ze dne 30. čeTvence 1919 obmezeně pro marnotratnost svéprávnosti zbavený, a, nezmínív se
své kurate/e. mluvil se žalobcem, že mu do'dá, ač je neměl. uhlí, a přijal zálohu
nejprve 1500 Kč, podruhé 750 Kč. Ježto žalovaný uhli nedodal, domáhá
se žalobce kromě z jiných dův'odů též z dův,odu náhrady škody vrácení
oněch záloh. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce přiznal žalobci 750 K:č: .
ohl'edně 1500 Kč žalobu zamítl. o d v D'la cí sou d vyhověl jí j ohledně
1500Kič. D ů vod y: První soud, hlellle na ža'lobu jako na žalobu z náhrady
šlmdy. posuzoval případ s hlediska § 248 odstavec PTVý obč. zák. a uznal
poltze na náhradu oné zálohy 750 Kč, kcležto nárok na vrácení zálohy
1500 Kč zamítl z důvodu, že se žalobce dřív'e, nebli zálohu dal, měl na
žalovaného přeptati. to však že učinH teprve, při druhé záloze. Výtka
tomuto rozsudku žalobcem činěná, že případ je nesprávně právně posouzen, j'eopodstatuěna. V prvé řaďě budiž uvedeno, že na tento případ
nemělo býti použito. § 248 odstavec P'TVÝ obč. zák., pokud se týče § 4
zák. z 23. července 1919, čís. 447 sb. z. a n., nýbrž že použito. býti mělo
§ 866 'obč. zák., neboť jedná se o to, že íresvéprávný zletilý vYdával se
za svéprávného, kdežto § 248 odstavec prvý obč. zák., pokud se týče § 4
shora cit. zákona týká se případu, kde 18tiletý nezletilec předstíral zletiLost. Předpokladem závazku k náhradě škody, způsobené Is,tivým před
stíráním svéprávnosti, dle ,§ 866 ohč. zák. jest jednak, aby osoba k právnímu jednání nezpůsobilá se vydávala lstivě za způsobilo.U k jednání, a pak,

.o

aby druhá ,strana o ne"působilo:sti té nevě'děla a &i nemohla sn",dno. a zazprávy O pravém stavu věci. Jak ještě níže, bude uvedeno,
tento požadavek. informovati se o druhé straně odpadá, pakli vzhledem
k okolnostem případu informaoe nejeVila se p'otřebnon nebo záhodnou. Že
je první předpoklad v tomto případě dán, je prvým s'o,udem bezvadně a
bez odporu se strany žalovaného zjištěno. Žalovaný se sÍ'Ce výslovně za
způsobilého, k jednání vůči žalobci nevydával, ale vědomě a lstivě svou
kuratelru mu zamlčel a tím zajisté svéprávnost předstíral. Druhý před
poklad vzal prvý soud rovněž za prokázaný. Z toho, že zbavení žalovaného s:véprávnosti bylo uveřejněno na soudní desce, a v úředních noviná~ch,
zajisté nenásleduje, jak tvrdí žalovaný, že žalobce o kurate1e věděl. Zalobce nemusil onu vyhlá:šku čístí a také ani nijak n~musil se o. ní dověděti.
Že žalobce patrně o kuratele žalovaného nevěděl, plyne kromě to.ho, že
tak žalobce udal, jsa j,ako strana slyšen, neklamně také z to'ho, že vešel
se žalovaným ve smlouvu a že mu dal zálohy; nemůže bÝti pochybnoMi,
že žalobce, věda o nesvéprávnosti žalovaného, rrebyl by tak nčillil. Zbývá
ona třetí pddm111lkw náhra'dy šktYdy ze Istiv6ho předstírání svépr.ávnostl,
totiž povinnost žalobce, by zjednal si zprávy o pravém stavu. Prvý soud
staví se na .stanolvislw, ž'e tohoto zjednání sl zpráv, j'akmile je snadné a
možné, je vždyCky třeba. Avšak toto stanovisko správno není. Ustanove"Ím § 866 obč. ',ák., že nesvéprávný z1di1ý je pro předstírání svéprávnosti práv ze šlmdy jen tehdy, kclyž s,j spolusmluvník nemohlo pravém
stavu zjJednati inlorínaci. nestanoví se 'nic Hn'ého, ne,ž že neopatrná smluvní
strana musí si následky' své Jleopatrnosti nésti sama. Z toho. následuje, že
přezvědy dle' § 866 o.bč. zák. nutnokona ti pouze tam, kde je konati káže
opatrnost; nenHI příčiny takové o,patrnosti, tedy k pochybnostem o. svéprávnosti, odpadá potřeba se o pravém stavu informovati. V to.mto pří
padě neměl žalobce příčiny o svéprávnosti žalovaného pochybovati. Jak
jako strana udal, žalo,boe neznal př'ed tím žalovaného a žalovaný učinil
na něho dabrý dojem. Z toho nu,tno souditi, že žalovaný svým zjevem a
vystup·ováním nezavdal žalobci po.dnětU! k pochybuosti ohledně svéprávnosti. Také z toho. že žalovaný, ač neb}''[ obehndníkem uhlí, uhlí nabízel
a že žádal zálo.hu, nemohl žalobce čerp'ati proti žalovanémup'odezření.
V roce 1920. kdy nedostatek uhlí je'ště trval, stávalo' se často, že i neobchodníci uhlím, když Se jim podařilo. uhlí si opatřiti. s uhlím obchodo.va'!i, a co se týče požádá:ní záloh, platiti předem, a konto. bylo za války
obvyklým. DIe řečeného nemohla. tuďíž 'okolnost, že se žalobce před
uzavřením smlouvy a dáním zálohy 1500 Kč o žaJovaném neinformoval,
stačiti k zamítnutí žalobcova nár,oku na zaplacení 1500 Kč a bylo žalobcovu odvolání p.roti dotyčnému výroku rozsudku vyhGvěti. Avšak kromě
toho, že žalo,vaný je povinen žalobci náliradou dle § 866 'Obč. zák., tom
z důvodu, že lstivě předstíral svéprávnost, je žalovaný, jak rovněž žalobce uplatňo'val. pOVinen náhradou škody také dle § 248 oelstavec druhý
obč. zák. Žalovaný je obmezeně zbaven svéprávnosti a jest tedy {§ 4
řádn.o zbav. svépráv.l na rovni dospělému nezleti!ci. O dospělém nezletilci
ustanovuje § 2480ďstav.ec druhý obč. zfuk., že ručí za š1<io:clru z jiného t. j. jiného ne,ž v § 248 odstavec prvý obč. zák. uvedeného zapovězeného
jednání nebo z jeho. zavinění vzešlou' celým svým majetkem. Toto ručení
oproti ručení dle § 248 odstav,ec druhý obč. zák. není' .odvislým od toho.,
zdali se dmhá strana mohla info.rmovati. Žalovaný takového jiného za,po.-

včas opatřiti
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vezeného jednání se dopustil. Kromě toho, že lstivě zamlčel svou nesvéprá:vnost, žalovaný předstíral také žalobci, že mu dodá uhlí, ač je neměl
a dodati nemohl. Tímto předstíráním pohnut byl žalobce k tomu, že uhlí
,objednal a zálohu dal a následek tohoto p'Odvodného iednání <§'§ 197 a
200 tr. zák.) byl, že žalobce utrpěl škodu v zažalované výši. Za tuto
škodu žalovaný dIe cit. ustanovení zákona ručí a bylo ho též z tohoto
dův odu ods~udlti.
Ne i v y š š í s o u d nevyho,věl dovolání.
D ů vod y:
Soud odvolacr posoudii věc spravně se stanoviska § 248 odstavec druhý
a; § 866 obě. zák. Není správné tvrzení dovolatelovo, že žalobce sám
zavinil, že vypratil peníze mladému muži, o němž věděl a při obyčejné
"'patrnosti 'věděti musH, že jest souduě zbaven svéprávnosti. Zjištěno jest
ji'ž soudem prvé stolice, že žalobce v době výplat'; pTvních peněz žalovaného nerlnal aže byl informad, kterousi na to' Ol něm zjednal, ve své
důvěře k žalovanému utvrzen. Uvádí-li žalobce v žalobě,' že žalovaný
pozhyl již v roce 1919 svéprávnosti, neplyne' z toho, že mu to, bylo znám(}
v clobě výplaty peněz. Uveřejněni zbavení svéprávnQ1sti v úředním listě
není ještě dokaz-em, :že bylo zbal\Tení s\véprávnoisti žalovaného' žalohci
známo a uem'úže mu býti přičítáno za vinil;' jestliže- dotyčnou vYhlášk;u
nečetl nebo nepodržel v paměti. Správně proto uvádí soud odvolací, že
žalobce nemel příčiny o svéprávnosti ža>lovaného pochybcvati a' nějaké
informace o něm si zjednávati. Byl proto žalovaný právem odsouzen
k vrácení celého bezdůvodně přijatého peníze.
ČIs. 1,570.
Překládání na Labi '(Elbeumschlag).
převzala překládání, jest povinna dáti

Jeho počátek a konec. Dráha, jež
zboží až do vozu, nikoli tedy jen
k vozu, nem však povinna, starati se 0' umístění zboží ve voze.
Návrh, by dráha nakládala misto strany, musí býti obsažen v náldadnim listě. NebylO-li tomu tak a draha přece nalOžila, ruči dle § 55 žel.
dopr. ř. za škody z nedostatku nakládání.
Úbytkem !(Minderung) jest též roztrousení zboží.
Povinnosti dráhy při nakládání. Dráha nemůže se vymlouvati, že pře
vážila zboží nedostatečným! váhami.
<Rozh. ze dne 21.

března

1922, Rv II 380/21.)

Ža'Íobce' obdržel několik zásilek amerického obilí, je.ž překládala drába
z lodí v Lo,ubí, ústí n. L. a tlolešovicích, a, zjistiv úbytek zboží, žaloval
.dráhll o náhradn škody. P r(} c e sní s o jJ,d p r v é s to I i c e žalobě vyho"ě!. D ů v 'O d y: Obzku, zda v tomto případě ohI,edrrě zásnek 2.--4
byla dráha povinna, přelo'žení obilí do vagonu' provésti' a za; tím účelem
též zásilku zabezpečiti proti roztrousení, bylo 2)odpověděti kladně z těchto
důve>dů: Nesporno jest, že pro dopravu platí labský překladní tarif díl I.
platný cd 1. ledna 1911 a dÍ'] II. 'ílabsko-vltavskÝpřekla:dní tarif pro Rakousko), pl'atnýod 1. ledna 1914. UvedenÝ tarif dí! II. oddH III. (Besoll-

dere Bestimmungen) B bod 36 ustanovuie: In den oster. UmschlagpUitzen
liokschowitz-Umschlag, Aussig-Landunl<'splatz, Laube wird der Umschlag
der Gliter aus den Schiffeu in die Eisenbahnwagen und ,umgekehrt, ausschlieBlich durch die Eisenbahn besorgt" 8' bod 35: ,Unter Umschlag wird
nur die Giiterbewegun'g zwischen Schiffsbord und Eisenbahnwagen verstanden, das Arbeiten im Schiife selost - obli'egt derr Schiffern«. Dli I.
oddíl B § 19 ustanovuje sice: Die Befiirderung von Getreide .... in loser
Schiittung erfolgt .... in Schiittwagen (}der in gewiihnlichen hedeckten
Gti'terwagen, zudenen die als TiirverschluD e'rforderlichen Vorsatzbretter
vom Absender beizubringen sind .... Die Verladung und Sichemng des
verladenen Gutes gegen Verstrelllluug obli'egt ,dem Absender. Yzhle,dem
k ustanoveni § 25 téhož dílu: ,Wenn nicht nach den vmstehenden ... oder
besonderen Tarifbestimmungen der Tarife TeU II ... " das Ver- nnd Ausladen den Ab'Sendern oder Empfagern obliegt, sind diese Leistungen durch
di" Eisenbalhn Zll bewirken .... « j~st však míti za' te>, že v weďených
překladištích jest dráha výlučně povinna, provésti naložení i při zásilkách
volně sypaného obilí. Že překládání 'íUmschlag) zahmu'je v sobě naložení
do vagonu, plyne z tarifu dH II. oddíl III. B bod 35, kde výSlovně z jl,ojmu
přeložení jest vyňatá práce v lodi, a z bodUl 36, kde se' mluví '0 přeložení
do vagonú. Svědci potvrdili, že v ústí - Překladiště a tlolešo"ice Překladiště záhražky do' vagonů byly železničními zřízenci založeny.
V L(}ubí P1"ováděli tyto práce podle udání 'svědků dělníci obilního ústavu,
avšak pod dozorem želozničních zřízerrců. Z těchto svědeckých výpovědí
a z udáni znalců vysvítá, že bylo povinností dráhy, uóniti veškerá opatření, aby se obilí n-ero.ztrousilo. Nelze- pr'oto1 považovati zří'zence dráhy
za zmocněnce ode'sílateIO'vy. Ostatně by takové zmocnění muselo býti
uděleno výslovně a nHmliv m],čky tím, že obilní ústav dodal potřebná
Dř'ekladní prkna. Ne'byly-li zásilky v tomto případě proU roztroušení zabe'zp'ečeny. ručí vzhledem k § 86 odstavec třetí za povstalOU škodu dráha
sama. Ostatně nebyl(} v tomt(} případě nikterak prokázáno, že překladní
prkna byla nedostatečná a že se násled'kem toho obilí roztrousilo. Také
soupisy skutkové podstaty ze dne 2. června, 22. října a 12. července 191<.1
se 'O tom nezmiňují a označují příčinu š'kody za ne~námou. V případě
prvém nakládal zásilku odesílatel sám a la rinfusa. Avšak žalovaný erár
neprokázal žádné ,'Okolnosti, ze kterých by se dalo souditi, že obilí se roztrousilo následkem nedostatečného nakládání neh obalu (§ 86 čís. 2 a 3
žel. dopr.
Naopak vylučuje takovou ďomněnku soupis sku1kové podstaty ze dne ll. června 1919, který se nezmiňuje o tom, že v tomto směru
byla zjištěna nějaká vada a který označuje příčinu schodklUl za neznámo\u.
Dalš'Í námitky žalovaného eráru, ž-e a,merické: obil~ značně na: vá\z:e UJh~TVá
vyschnutí-m a tím, že za dopravY~ se' vytrousí chf sou:části, obilí zneči
sťující, je~t vyvrácena posudkem znalců, podl,e kterého úbytek na váze
následkem vyschnutí a vyprášení nepřesahuje 1 p.roc. Znalci připouštějí
vážní rozd'i1, kterÝ vzniknouti může růzností upotřebených vážidel ve
VýŠi 2-6 proc. V tomto příjladě není však nikterakpwkázáno, že se
jedná c takový vážuí f'ozdH a nemůže, se' 'ostatně dráha, která zásilku
úředně vážila, omlouvati vadou vážidel, jichž lupotřebila. O d vol a c í
s o ud žalobu zamítl. Důvod y: Odvoláni iest odův(}dněll(}. Prvý soudce
mylně vyložil ustanovení Labsko-Vltavského tarifu,. Tento tarif nemá sice
mo-ci zákona, aniž naříz.ení vrchnostenskéhc, nutno ho však považ:ovati
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za ustállovení

vazné, uzavírá-li se smlouva s
Tarif má následující ustanovení
pro tento 'spor rozhodná. V předmluvě prnhla&ují súčastněné dráhy ž~
přejímají dopravu zásilek podle ustano'vení tarifu díl první a díl dr~hý
M~zi súčastněnými jsou také dráhy státní. Dle § 19 dílu prvého př,ejímá
dr~?a d?pravu obilí alla. rinfusa, buďto ve vo,ze'ch zvlášť na syp/ání obilí
zanzenych neho v krytych vozech, k nimž jako dveřní uzávěru potřebná
prkna záložní má dodati odesílatel. Nakl'ádání a zajištění naloženého zboží
nálež~ odesíl~teH. Dle § 25 má Se nakládánI teMy státi železnicí, jes,tliže
d~e predchozlch ustano'vení nebo dle zvláštních ustanovení tarifu dílu dr uheho nemá býti ohstaráno odesílate,lem. Dle § 26 pokládají se zřízenci
železniční, kteří na návrh odesílatele obstaraif nakládání které nále'žl
odesílateli, za zmocněnce odesílatelovy a nikoliv za zm~cněnce dráh;
a r'u,čení dráhy za ně dle § 5 tarifu jest vY'loučeno. Dle druhého dílu který
platí pro překladiště Labská a Vltavská, tam zvlášť vyjmenova~á má
dle bodu 35 a 36 zvláštních ustanovení wb B stál! Se přeložení (Umsc]llag)
v někte'rých překladištích výhradně drahou, za ooi dráha vyhírá zvláštní
poplat~y. Slovo pře!{)žení '(Umschlag) jest zde defin{)váno tím, že se jím
rozuml pohyb zboží mezi palnbou lodní a železničním vo'Zem. Práce v lodi
samé nál",ží '1o'dnÍkům. Ono uManovení vyldáidala žalující a prvá stolice
v te,t; roz,;tm, že slovem »přeložení« f'OzumÍ' se také naložení (Verladen)
a ,oduvodnovala to tím, že dle tarifu jest z pojmu přeložení vyňata práoe
v lodi a že v hc<dě 36 mluví se o přeložení do vagonu, a dovolává se také
vypovědi znalců, že bylo 'po'vinností dráhy učiniti všechna. opatření aby
Sll o1JHí neroztwwsilo. Le\Č tento výkladU'držeti nel2Je. Bro výkkl'd tarifu
který není otázkou technickou, nýhrž O'tázkou čis,k právní nerozhoduj~,
~í~lěn,í znalců, nýbrž toliko znění saméhol tarifn a vŮ'lesÚan pokud se
tyce u~,ysldráhy při vyhlášení dotyčných ustanovení tarifních. A tu jest
ze samych ustanovení tarifních zřejmo, že překládáním nerozumí se také
na!ož~ní do vagonu, protože tarif výslovně ustanovuje, že slovem »pře
lozem {Umschlag) rozumí se toHko pohyb od paluby k vago:nu a vylučuje
ted~ ~ ?ojmu pře,ložení práce spojené SI uložením zboží ve vagoněa jeho,
z"l,ste?,. Jestliže znalci f!}rávnÍ! výkla\d tohollo ustanovení ruesdlleií a myslí,
USUZUJI ce z opaku, že, když z přeložeuí je vyloučena vý'slovně práce na
lo~r ~ nen~ výslovně vyloučena práce ve' vilC!<oně, že pmto náleží' k pře
lozem take tak zvané nalo,žení v technickém smyslu, mýlí se neboť vYloučení práce na: lodi, spojené s překládáním bylo, zapotřebí proto poně. vadž t~ri~ o ,této .práci nijakých ustanovení nemá, kdežlo, O' po~innosti
k ;talozeu; ma tanf ustanoven.í specielllí O' tom, kdo tuto práci vykonati
ma, a take co k ní patří, a je tedy na snadě, že by tarif, kdybychtčl ona
Ilistanovení o tom, kdo má povinnost nakládati, vylonči:ti l1starwvením
o tom, kdo má překládati zboŽ.í, že' hy to byl! výslovně učinil a spedelní
u~tanove~í o. pOlvinnosti nakládací na tomto místě odvolal. Nelze tO'tiž
pre~pokladat!: .žeby drá~y, vydávajíce U'stanovení tarifní D překládání,
chtely vy}oucIl! ustanovem 'S 86 dopravního řádu o tom že nemčí v urči
tčchp~íll,adech za škodu z úbytku tím, že převzaly' překládání, když
podle llllych,ustanovení tarifních naložení a spojené s tím zajištění záSIlky ~one'chanq hylo odesílatelj a výslovně tlstanoveno, že, přEikfádáním
fo-zaml se Jenoml ,pohyb mezi lodí a vagonem, z čeh'nž· p'lyne že se tím
nerozumí zajištění zásHek ve vagonu. To iaké znalci luznáv'ají tím,' že
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nepatří

dle tarifu do oboru praCÍ dráhy.

I<:dyby tomu bylO' iina'k, a. do pojmu l>přeloženÍ'« zahrnu·! se i p'0jelll ».ilaložení«, pak by dnÍ'ha ovšem byla povinna i práce se zajištěním zboží
vykonati jako povinnost vlastní a nemohli by její zřízenci býti pokládáni
za zmocněnce ,Ú'desílatelovy, dle § 25 a 26 tarifu, nýbrž za zmocněn.ce
dráhy. Když tedy tarif ustanovuje zvláště, kdO' má povin"ost naložiti
,zboží v §i 25 a 26 a při obilí alla rinfuiSa 19. I. díl a 've,dle toho,
kdo má povinnos,t a pr'ávo pře·kládati zbožl z lo'di do vago'nu, pak zřejmě
rozeznává také ohě tYlo práce a 'ponechává ustanoveními o překládání
v platnosti wstanovení o povinnosti nakládací. Povinnost naložiti zboží
tedy i při překládání z lodi nese dle § 19 tar. při .ohili alla rinfusa odesílatel
a nikoliv dráha. Ze to dráha fakticky koná pravidelně, na smlluvních ustanoveníoh tarifních ničeho nemění, nebo! dle ustanoven! téhož tarifu
§ 25-26 i v tom případě, konají·li zřízen.ci dráhy práce spojené s nakládáním dle úmluvy tarifární považují se v tomto případě nikoliv za zří
zence dráhy, nýbrž za zmocněnce odesílatelovy a nelze tudíž v tomto
případě dovolávati se ustanoveni § 5 žel. dapy. ř., že dráha mčí za to,
jak zřízenci naložení provedli. To výslovně plyne z § 25 a 26 tarifu první
díl. Kdyby byla chtěla dráha o vyloučen! takového,to ručení při překlá-·
dání z lodi jinak ulstanovi!i, nežli ve všeobecných tarifních ustanoveních
jest určeno, pak hy zajisté byla o tomto' .ručení při ustanovení o přeložení
'(Umschlag) zvláště se zmínila a nebyla by VÝslovně definovala přeložen.í
Jako pohyb zboží mezi lodí a v,agonem, nazna,čuj!.fc tím, že z pojm1u }>pře
ložení" práCi ve vagonech chce vylo,učiti. Tento výkl.ad odpovídá tedy
jak slovnému znění tarifu, jež nutno považovati za sou,část smlouvy nákladní, tak i zřejmému úmyslU stran smluvních, v tomto případě zejména
dráhy, která tarif vydává. Tím, co byťo řečeno, jest také dáno 'stanovisko
soudu odvolaciho v otázce, ručí-li dr'áha za zřízence, kteří nedostatečně
opatřili obilí alla rillrusa sypané, PfO'tl ro'ztrousení. Sou'rl prvé st"lice má
za to, že zříz:ence ďráhy nelze'. považo;vati za zříze,nce odes,ílatel1ovy a že
dráha za jejich výkony ručí, avšak když dle smlvu.vy nákladní, pokud se
týče dle ustanovení tarifu dráha o zřízencích svýc'h v určitých případech
se domluví, že při určitých výkonech za své zřízence neručr proto, že nekouají práce, k provedení transp.ortu při'padaiící, nelze' říci, že by v těchto
případech, kdy zřízenci konají práce patřící ode'sílatelorvi, dráha za ně
ručila. Dle tarifu přísluší naložení zboží v našich případech odesílateli
a konají-Ii zřízenci dráhy práCi odesílatelovu, jest dráha ,",právněna tarifem
vyloučiti ručení za výkou těchto prad, poněvadž práce tyto právě dle
smlouvy nenáležej! k pracem, sPojeným s trans,portem, tedy ke smluvním
povinnostem dráhy, nýbrž ke smluvním povinnostem odesílatele. Také
v tom směnu jest tedy mínění prvé lsto'lice mylné. Rovněž nesdílí soud m1hleď" první stolíce, že v daných' případech uejde O' vážní rozdíl, že. tako'vý vážní mzdíl prokázán nebyl. To plyne z násle'duj.ící úvahy: Jestliže.
příjemce zboží žádá pO' dráze náhradn ~a úbytek (Minderun-g), musi základ
své žalo,by, totiž úbytek, dokázati. Dovolává-li se v tom směru .odvážení,
které provedla dráha, není tím ještě řečeno, že když dráha odvážení ~ro
ved'I~, že je provedla správně aže odvážením jest skutečný schodek zjištěn v těch přípHdech, když váhy nejsou přesné a diferují. Tvrdí-Ii tedy
dráha, že vážení je nepře',né a vede-li důkaz znaki o tom, že konstatovaný úbytek lze vysvMlitl diferencí vážní, pak když v konkretním pří-
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padě

jest takováto diference vážní {}důvodněna jednak nepřesností použitých vah, nebo poÚittlill ruzn~'ch ctTuhu van-;TaK Sie znalcI vyjauřiti~
pak není proveden již odvážením samou skutkovou podstatou drahou
sepsaným a v této sloutkové podstatě konstatovaným důkaz, že zboží
vskutkll ubylo. Soudce v takovém p-řípadě musí uvážiti všecky.okolnosti
případu, které strany pro rozdíl vážní nebo pro skutečný úbytek tvrdí,
a nemůže prostě říci, že. protidůkaz proti odvážení dráhy je vyloučen,
jako to' činí první s,oud, který zřejmě vychází z toho názoru, že jest povinností dráhy, aby prokázala, že v určitém přÍ'p.adě jde 'o rozdíl vážní,
a nikclli, že jest povinností příjemce zboží, aby skutečné manko dokázal.
V tom směru jest právní stanovisko prvého 'soudu mylné. Třeba ovšem
prvému soud'ci přisvědčiti, že dovolává-li se dráha tollO, že rozdíl v odvážení ve stanici přijímací a ve stanici odesHací jest odůvodněn buď rÍ1zností pou·žitých vah, nebo jejich nepřesno'stí, jest na ní, .aby to dokázala.
Ale důkaz ten P'O případě je proveden již tím, že znatcl podali dobrozdání,
že se dá vysvětliti určitý rozdí'l bu·ď z nepřesnosti vážení nebo z různosti
použitých vah. V takovÝch případech jest věcí příjemce, aby uvedl a dokázal ony okolnosti, které svědčí o tom, že nejde fY rozdíl vážní, nýbrž
o úbytek skutečný, takovéto okolnosti však v přítomném sporu uvedeny
nebyly a může pak 'soudce v tom směru použíti vÝsledkU' průvodního ří
zení, by rozhodl důkazní otázku, jde-li v konkretním případě o· rozdíl či
o úbytek skutečný. Nutno tedy i v tomto připadě přisvědčiti názoru odvolatBle, že soudce neocenil správně důkazu znaleckého a to nejen po stránce
důkazní, nýbrž i po stránce právní, když pokládá za to, že vážní rozdíl
nenl prokázán, a že dráha se nemůže· omlouvati vadou váby, již upotře
bila. Soud nepotřeboval se při tom obírati spmnou otázkou, zdali a pokud
nastal úbytek zboží vyschnutím a rozprášením, které znalci odhadli' nejvÝše na 1 pr'Oo. Úbytek lprocentní, dle .~ 87 žel. dopr. ř. již žaloba respektuje a náhrady za úbytek 1 proe. nežádá. Avšak v tomte, pHpadě nejde
o úbytek vyschnutím a mzprášením, nýbrž o' úbytek vytroušením, za
takovýto úbytek však dráha podle nstanocvenJ § 86 odstavec druhý a
čtvrtý žel. d'Opr. ř. neručí. Neboť jde (\ zboží, které jednak dle' své při
rozené povahy vyžaduje obalu k ochraně před úbytkem, a také o zboží,
které dle zvláštní své přirozené vl8!stnosti jest vydáno zvláštnímu nebezpečí úbytku vytronšením. To při obilí volně sypaném jest na bí1edni.
Jest pmto, když dráha za tyto úbytky neručí, ža~oba z tohoto důvodu
o náhradu neodůvodněna. Stejně jest neodůvodněna náhrada. podle § 86
aís,. 3 žel. dopr. ř. Jak již shora bylo dolíčeno, byLo' dle' tarifních ustanovení poviností odesílatele, zboží naložiti" kdyby se pokládalo za zjištěno, že vytroušení povstato následkem toho, že zah'rážky byly vadné
a obilí tedy vadně naloženo' a následkem vadnosti naložení nastalo vytroušení, pak dráha za tn neruči, poněvadž dDe U'stanovení tarifu naložení
bylo věci odesílatele a když i zřízenci dráhy naloženi obstarali, učinili
tak je'nom jako zmocněnci odesílatelovi a nikoliv jako 'Zřízenci dráhy
{§ 25-26 přek!. tar.l.
N e j v y Š š í s, o u d obnovil rozsudek .prvého soudu.
D ů vorly:
Železniční dopravní řád ze dne ll. listopadu, 19D9, čfs. 172 ř. zák. měl
vzhledem k' ustanovení § 2 a 4 zák. ze dne 27. října 1892, čís. 187 ř. z.ák.

vydaného za účelem provedení bernské úmluvy <mezináradní úmluva) ze
ďneI-4;~října 1890, .platno,,! a působení zákona. Když tedy železniční dupravní řád v li 83 (ll) - stejně zní§ 83 (ll) nyní platného železničního
dapr. řádu ze dne 13. května 1921,Čís. 203 sb. z. a n. nařizaval: "Zelezl1ice
může v tarifu předepsati, že sama nebOl zvláštními podnikateli bude prováděti překládání zboží, jež má v stanici odesílací· z lodi .přejíti bezprostředně na železnici, za poplatky vyhlášené tarifem nebo vývěskem.
Osoby, jichž při tom použÍ'vá, jest považova-ti za lidi železnice p,o rozumu
§ 5,« opravňoval tím dráhu, aby ve směru tom mohla zvláštními naříze
ními, pokmd se týče tarify uplatňavati své výhradné právo, podle něhaž
jen ona smí p~ekládati zboží ve stal1iciodesílací z lodě přímo na železnici.
Tím opodstatněna jest platnost a účinnost tarifu překládání na Labi a na
Labi-Vltavě reglllujíciha dílu I. platícíha (}d 1. ledna 1911 a díln ll., platného od 1. ledna 1914. Podle předmluvy k dílu I. odsl. ad 2. a 3. platná
js,ou ustanovení jak dílu 1., tak i zvláštní předpiSY dílu ll. Sporno jest mezi
stranami, jak dlužno rozuměti slovu )}překládání,« '~ »Umrschlag«. Pře~
kládáním vYl'ozum1vá se pod polo'žkau B >(35) tarifu dílu druhého pohyb
zbOŽÍ mezi lodí a Ž'elezničním vozem, nikOliv však práce' na' lodi samé .. "
jež obstarati mají lodníci. Kdy tedy překlád;í.ni počíná, jest z ustanovení
právě clt. čláuku zřejma. Otázka je, kdy končí. Tu praví § 19 tarifu první
díl v oddělení pojednávajícím o zásadách pro určení tarifních položek
'w odstavci O' zvláštních p·ředpisech pro prov'oz olbilí II 11Ištěnin pod pol. aí,
že doprava alla rinfusa 'se děje podle volby dráhy buď ve zvláštních k tomuto způsobu dopravy zařízených vagonech nebo v obyčejných pro dopravu zboží zařízených krytých vozech, k jichž uzavíracím dveřím nutná
k záhr'ažkám prkna dodati má adesílatel (dodá-Ii je dráha sama, účtuje
za to p'Oplatek) a pod. pot dl: "naloženÍ , zajištění naloženého zboží proti
vytrou'siení jest věcí odesílatelovou". Dráha tedy, která překládání pře
vzala, má povinnost zboží dáti až do vo'zu, nik'oliv tedy jen k vozu; není
však více povinna o umístění zboží ve voze se starati, tedy naložení odborné ve vo'ze pmvésti. lak ale ze spis.ů zřejmo, dráha, provádějíc pře
Idádání svý;mi lid,'mi ia> i jinýmí o'soobami, za něž pak: po,dle § 5 a 63 .;ul žel.
dopr. ř. ručí, llNozlišovala mezi' překládá,nfm .a naložením a provedla
obé sama, .aniž by o to odesílatelem požádána hyla. Z tobG však nemůže
býti vyvazován mlčky dráze udělený souhlas s tím, aby ona nakládala.
TO' příčilo by se "st",novením § 59 (1), čís. 3, § 68 (J) žel. dopr. ř. a ~, 26
labského překládacího tarifll' díl I. str. 23, z nichž jest zřejmo, že návrh
na provedení naložení drahou, právě tak :jako v jiných př.ípad,ech ujednání, že místo dráby nakládati má strana, jen pÍsemně v nákladním listu
činěn býti může.
nějakém mlčky vysl'Oveném návrhu nebo ujednání nelze
tedy vůbec mluviti. J'elikož tedy přes to, že písemného návrhu takového
nebylo, orgány dráhy přece provedly nakládání, ručí dráha podle § 5 že!.
dopr. ř. za škody vzešlé z nedostatečného lLaloženÍ. (Viz "OesterY'. Zeitsch:riift fiin Eisenbahmecht", svazek.l. str. 108, dále kOmlentá,ř 'R'inaldiniho
a komentář d-ra Egr.a.- k ustanoiVenÍ o ,om,ezienÍ' v r'Uičenď železnic). -Podle
předpisu § 84 že!. dopr. ř. jest pouhou skutečností, že zboží dráze k dopravě svěřené bylo poškozeno, žaloba na náhradu škody odůvodněna.
Pak-U že přes to dráha odmítá škodu nahraditi, m1ll5i sama dokázati, že
škoda vzešla zaviněním o'právněného příkazce nebo jeho příkazem, železnicí nezaviněným, vyšší mocí, nedostatky obalu ze'vně neznatelnými
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nebo přirozenou PGvahou""zb-G-ží, zejména vnitřní zkázou. l1'hvváním a Qbv-~
čejným prosakováním. Z toho vidno" že námitky, jež železnice proti žalobě takové vznésti může omezeny jsou na míru nejmenší. Omezení ručení za podmínek § 84 žel: dopr. ř. vytčeno jest v § 86 pro případ zvláštního nebezpečí a v § 87 při ztrátě na váze. Výši pak náhrady ško.dy při
ztrátě, úbytkm neb poškození zboží určují § 88 a násl žel. dOllL ř. Ubyte~
(Minderung) jest kvantitativní změny, tedy v tomto ,případě roztrousem.
Ručení dráhy trvá podle ustanovení § 84 žel. dopr. ř. od přijetí zbo,ží k do~
pravě až k dodání. Zde tedy od doby, kdy ho dráha sama naložila až
k dodání příjemci, jemuž předcházelo převážení drahou. Za ztrátu na
váze která tu mezi vážením' drahou při naložení a vážením rovněž drahou
při dC:iití konstatována byla, ručí dráha S omezením, v § 87 žeL dOPL, ř.
vytknutým, totiž po odečtení 1 proc. vypadaiícího na přirozenon ztratu
sesýcháním, na kterou již v žalobě zřetel vzat a {ma z celého mankasražena. Výjimečného >ustanovení § 88 (1) žel. dopr. ř. ručení dráhy omeznjícího tu PO'llžíti nelze, poněvadž, jak uvedeno, nakládání zbožl provedla
dráha sama a ji samotnou následky nedos,tatečného naložení stihají, ať
k nakládání použila lidí svých nebo cizích, a al použila záhražek kýmkoliv dodaných, jelikož poviností jej! jako nakladateLky bylo, požadovati
a upotřebiti k záhražkám pouze materiálu způ'sobiIého a neopotřebova
ného.. (Viz komentář Dra Egra k žel. dOPL ř. a komentář Rinaldiuiho
k předpisům o vážení a ručení dráhy.) Dráha nemůže se také nijak odvolávati na nedokázanou různost vah v místě podání a v místě vydáni, zejména pak již ne na domněnku, že váhy byly nepřesné. Nelze ovšem PO"
žadovati, aby její váhy byly tak citlivé jako lékárnické vážky, avšak aby
nebylo možno žádati přesnost ani přlbližrrou, jest vyloučeno'. Při váž'enÍ
shledán zde totiž nehledíc k přípustnému úbytku vysehnwtim, rozdíl až
jeďen, dva a tři P~oc. přesahující, což ukazuje k tomu, že váhy buď vážejí
správně a 'správně ukazují anebo že bylo použito vah nedO'konalých;
ško,du z toho vzešlou ovšem nese dráJha, poknd! se týče nemůže z toho
ďůvo1du, že jest možno, že váhy byly nepřesné, Vyvozovati, že j'est jej'í
ručení vyloučeno. Dráha jest povinna jenevent1uelně převážení p'ředs,e~
vzíti (§ 77 žel. dopr. ř.) a nemůže se tedy dodatečně nijak vymlouval!
tím že pře,vážení předsevzala n,edostatečnými vahami. Vždyť převážení
se děje za tím účelem, aby příjemce zbo·m měl jistý dwkaz v ruce o váze
zboží v době přijetí. Neměla-ll dráha potřebných správných vah po ruce,
nebyla povinna vážení prováděti (§ 77 žel. ďOPL ř.). Jakmile' k tomu 'se
však mlhodlala,' musila si býlí toho vědoma, že vážení její musí býti
přesné a že ručí za takové váženÍ. Uvádí--li dráha, že neručHéž z důvodu
8 86 (1) 4 žel. dopr. ř.,poněvadž obilí jest zboží, které vydáno je'st zvfáštnímu nebeezpeČÍ Poškození roztrušováním vůbec a tedy pro škodu vzešlou
z toho je tu př'edpoklad §, 86 (2) ŽeI.doipr.. ř., dlU'žno opět ik tomu: poukázati Že dráha pak-li škoda skutečně roztrous,ením nastala, nemůže již
z t~ho důvodu' io uplatňovati, poněvadž záhražkybyly nedostatečně při
pevněny, pokud se (ý'če byly pak upotřebeny takové, že se obilí vysypávalOl mezerami miezi nÍTI1Í i štěrbinami. Poněvadž dráha, Jak uvedeno,
sama za vše to ilsouc nakladatelkou rnčení převzala, jest tn očividné
za vinění jej! ve ;myslu § 86 ti) žel. dopr. ř. z v l'astnlho jej.ího doznání á
tvrzel1í, že škoda vzešla skutečně vadným tím naktáďáním, C>C!kázáno.
Posouzení,jehoO': se věd s,e strany soud,u odvo,lacího dostalo, není tedy po

stránce _právní správné a bylo v tom směru l!JJ·!atňovanému dovolání
,trany žalující :§ 503 čís. 4 c. ř. s.) vyhověti a rozsudek změniti a rozsudek

prvé stolice, který konstatuje, že škoda dle souhlasného udání
lovanou čás,tkn, obnoviti.

činí

zaža-

Čís. 1571.

Dráha jest povinna zkoumati, zda zboží, poklld se týče jeho obal nemá
znatelných vad, nechť si nakládáni předsevzal odesílatel či dráha sama.
(R,czh.zednc 21. bře,ma 1922, Rv II 387/21.)
Odesílatel sám naložil a odevzdal žalované dráze k dopravě obilí v papírových pytlech, jež 'se za dopravy protrlťly a obilí se vysypalo. Žalobu
o náhradu škody IH o c e sní, s o'u d jl r v é s· t o I i ce' zamltl, maje za
to, že není po'vinností dráhy, by zkoumala náklad, jejž byl o,desílatel sám
naložil, a že v použití vadn.ých pytlů k zasílání zboží jest spatřovati vadné
nalc.žení ve smyslu § 86 čís. 3 žel. dopr. ř., jež s,prošlujc rovněž dráhU!'
z ručení. O d vol a c í s>(} u d žalobě vyhověl.
Ne j v Y š š í 's o li d nevyhověl dovolání žalo'val1ého.
Důvody:

Al zboží nakládal kd·oko,liv, mus.ela by dráha, pak-li namítá omeze.ní
svého ručení, normovaného zásadně v § 84 žeL dopr. ř., odvolávaj,íc se na
ustanolVení § 86 ,(1) 2 žel. dopr. ř. dokázati, žé se p'odle pře,dpisu toho- zaehovata<. Podle přc.dpisu toho železnice neručí u zboží, které bylo podáno
podle prohlášení odesílatelova v nákladním listu NU' přepravě nehaleno'
nebo v obalu, nedostatečném, ačkoliv podle své p'ovahy vyžaduje .obalu na
ochrann od ztráty, úbytku neho poškození při přepravě, za škodu, která
vzejde z nebe.zpe,čÍ' spo'Jeného s tím, že obal chyhí, nebo že jes:t nedo5.tatečný. Tvrdí-U dráha, že tu jde o vady obaln zevně neznatelné. jež pTi
převzetí zboží k dopravě pozorovány býti nemohly, musila by dokázati,
že tu takové v.ady byly. V tom směru zdařil se však, jak ze zjištění napadenéhio rozsudku patrno-, straně žalU'jící 'dilkaz, že balení byla zevně zna,telně nedúsťatečné, ježto' použilo bylo, pytlil z llapíTové tkáně, jež, iak
sou:d za souhlasu se znaleckým pos,udkem zjístil, podléhají za dopravy
zkáze roztrháním opro,ti pevným k dopravování obilí se hodícím pytlum
z juty, kteréž oha druhy každý laik od sebe rozlišiti dovede. Dráha nemllže se vymlouvati na to, že nenakládala sama a že nakládal ,odesilatel,
že vozy jí odevzdány symhoUcky, že ona zboží nezkoumala, je anr neviděla a tedy ani zjistiti nemohla, že, pytle js'ou papírové nebo ze smíšeného
tkaniva, třebaže je to každému . laikovi ihned patrno, ovšem zkoumá-li
pytle, k ,čemulž však ona prý po'vinna nebyla. Toto' tvrzení ne'!ze však
nazvati 'správným. Podle § 58 {ll žel. dopl'. ř. jes.! železnice oprávněna,
zkoumati kdykoliv zboží, jí k dopravě odevzdané. Poďle předpisů §. 62 (3)
žel. dOPL ř. a § 86 (1) 2 žel. dopr. ř. jest povinností dr~hy, aby přezkc,u
mala zboží podle nákladního listu v pytlech jl k dopravě odevzdané, vždyl
by jinak nemo,hla provésti opatření v p'řlčině zboží a o,balu jí těmito ustanoveníml železničního dopravního řádu nložená. Nezl00nmá-li' železnice
přes tOl zbO'ží a jeho obal, zbavlJje se tím možnosti, odvo-lávati se na sproCivilnf rozhodnutí. IV.
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obalu poznámkou y nákladním listu uznána není, nejsouc dra~ou
pnžadovúna, což jest p'Odmínkou DO užití zákonného tohoto předpisu. Zeleznice, nevyhcvcvši nutnému přezkoumání zboží a obalu, zanedbává sama
kc své škodě péči dobrého obchodníka a musí toho nésti následky. Ncní
předpisn, který by pro případ, že '0desíltel nakládá sám, připouštčl yí'jimku .z luvedeného pravidla. Zůstane tedy i vůči dráze vada zevnč zna,telná vždy vadou zevně znatelnou, ať nakládánJ předsevzal odesílatel nebo
ona sama. Správně tedy soud odvolací poďle, § 84 žel. dopr. ř. uznal, že
ručení dráhy za úbytek zbdí v tomto případč nastalo.
Čís. 1572.
Spořitelní vklady spadají pod nařízení ze dne 1. dubna 1919, čís. 167
sb. z. a n. V tom. že banka vyplatiia po 26. únoru 1919 část vkladú v koL
runách československých, nelze shledati uznání povinllosti vyplatiti celé
vklady v korunách československých.

(R.ozh. ze dne 21. března 1922, R.v II 388/21.)
Žalobce domáhal se na žalované spořitelně, by mu vyplatila na vkladní
knížku A a B 9.377 Kč 29 h, a na vkladní knížku C 5.000 Kč, tvrdě, žtJ
vkladních knížek nabyl koncem roku 1919 ocl osob, jež v době měnové
rozluky byly cizozemci a bydlely v cizině. Žalovaoá po·pírala pouze povinnost platiti v Kč, jWli.C ochotna plniti v neokolkovaných korunách a
tvrdíc, že nařízení ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sh. z.a n. se vztahuje'
i ku vkladLLm na spohtelní knížky. P r'0 c e sní S'0 U cl P r v é s t o I i c e
žalbbu zamítl. D ft vod y; Jest rozřešiti otázku, zda'li slovem »účty« v §. 1
jest rozumeti také vklady spohtelní, jak tvrdí žalovaná, zdali tedy naří
spořitelní vklady a nejen na l konta. Poněvadž
nařízení to bylo vydáno za účelem provedeni rozluky od měny rak.-uher.
se všemi ďúsledkv, nutno slovo »účty« v nařízení uvedené vykládati v nejširším slova smyslu tak, že jím jsou míněny veškeré pohledávky cizinců,
při nejmenším však aspoň takové pohledávky cizincú, které v knihách

zení se vztahuje též na

dlužníka zapsány a v evidenci jsou, takže j,ejich denní stav dle knih lze
zjistiti. Poněvadž v tomto případě se o- takové pohledávky jedná a žalovaná sama jejich výši uznává, nutno slovem' }~účty« v nařfzenÍ' rozuměti
též vklady, o nčž se zde jedná. Poněvadž dle § 1 nařízení výplaty z takových účtú nesmí se státi v bankovkách kolkovaných čsl., bylo žal,obní
žádost jako neodllvcdněnou zamítnouti. O d vol a c í s o u cl žalobě vyhověl. D ů v o cl y: I s právního stanoviska prvého soudce, totiž, že vládní
nařízení ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n. se vztahuje také na
'0kladní knížky, nutU(} považovati zamítnutí žaloby ohledně 3.00.0 Kč,
které byly po 26. únoru 1919 (d'ne 18. června 1919) na. vk'ladní' knížku A,
due 29. července 1919 na vkladní knížku B a dne 29. července 1919 na
vkladní knížku C vždy po 1.000 ~ 111'oženy, za nesprfrvné. Dle citovaného
nařízení mají se všedny transakce ))0, 26. únoru 1919 pmvedené vyúčto
vati a jsou splatny v .českoslnvenských korunách. Uvedené tři částky byly
>U spo,řitelny ul'0ženy v kOl''Unách československý'ch po 26. únom 1919
a musí právě dle citovaného vládního nařízení býti vyplaceny v korunách

Na tom nenmze ničeho měniti okolnost, že ža.lov::;m5.
z každé z uved-ených tř'í kní'žek po 26. únoru
1919, ale před nov\'llli vklady po 1000 K l!l'rncm 3000 K v českosloven
ských bankovkách vyplatila, takže nov}'mi vklady byly pr~' napraveny
jcn d-řívější omj/'lné v~'pl.a.ty a ZllOVU zřízen dřívější stav. Nové vklady
lYi'ohly by se pokládati za vrácení dříve v1rplacen~Tch částek pouze za
sQ,uhlas.u žalujíCÍ stran~y, který není vÍ1bec tvrzen a jehož nelze pře'ďpo
ldádati. Žalované straně náležel by proto je,nom nárok dle§ 1431 obč.
zák. na vrácení toho, co omylem bylo nlnčno, nárok ten však nemc:
v tomto případě, kde se omy1 nevzta!H>val na, povinnost k vfrplatč .ani na
výši pohledávky, nS'brž pouze na r'něnu, za lJředmet vrácení vyplacenf1ch
peněz, jež zatím 'bvly s pe!J1,ězi žaluj1cí strany smfscny, ns'hrž jen na vrácení toho, o.č se žalující strana následl(em omylu žalované spořite1ny
obohatila. Otázky, kohk činí toto obohacení, nebylo se ve SP'OTll vúbec
.dotčenCo, řešení její zé.lvis.í na otázce, ,:e které měně měly částky býti
placeny a v jakém poměru dotyčná měna hyla v den virplaty ku val l utě
československé. Žalovaná spořitelna nemMe pro-to ani nárok dle § 1431
obl'. zák., jí prý příslušející, s pozdějšími vklady 3000 K kompenso'vati ani
výpla.tu těchto později uložených 3000 Kč zadržovati. Odvolací soud je
však tohel názoru, že vládní nařízení ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sb. z.
a TI. »0 zákazu v~~plat ú č t ů př-ed 26. únorelH 1919 vznikl~!cl1« na vkladní
knížky spořitelní vúbec nelze vztahovali. Dle § 6 obč. zák. nesmÍ' se zákonu při jeho užívání přikládati jiný smys:], ncž klerý VYPlývá z obvyklého
významu 'u'žitSrch- slov v jejich so'u:vislosti a z jasné v-tJJ'e zá'kono·dár-ce.
Nemohou proto slovem »účty« v dtovaném vládním nařízení hSTti rozuměny pr:hledávky vúhec, a byl:a citovan}Tm nařízením ze vše,obecného
]Jravidla § 6 zák. zlO. dunna 1919, čís. 187 sb. z. a n., že závazky znějící
na konuny rakousko-uherské, pokud jsou spIa tny v tuzemsku, mu,S,í se
vypláceti v korunách českoslovcmskir:ch v poměru 1 : 1, dále z předpisu
§ 3.3 olhč, zák, že cizinci požívají v tuzemsku t1 chž práv jako tuzemci,
stanovena jenom určitá výji1nka, která -právě pro svou vs'Tjimcčnou P'Ovahu restriktivně vyk1ádána bi'U musí. Zmo.cúovací zákon z 25. únor,a
1919, čÍs. 84 sb. z. a n .• na jehož základě bylo nařízcní ze dne 1. dnbna
1919, čís, 167 sb. z. a n. vydáno, nemluví sice o účtech v abstraktním
slova smyslu, zm'iúuje se však výslovně o účte'ch běžn3Tch a účte'Ch žiro'vých jako pojmech koordinova.ných vkladnímknižkám, poulk:á;zkám a bezúročným depo~itům, takže nemohou dle smysliu, v jakém zákonodárce zde
slova })Ílčty« užívá, býti v něm zahrnovány i. vkladní' knížky. Totéž plyne
z obvyklého technického významu slova; nebo,! v obchodním a bankovním
ži'Votě rozeznávají s·e přesllě vklady' na ·běžné účty a vkladní knížky, ,a.
mají i právní povahu částečně cdchylnou. Instl'l1kce centrály České
eskontní a úvěrní banky v Praze- z 30. dubna 1919, ktetou žalobce před
ložil, jakož i zpráva 'Právního cddOleni Živnos'tenské b~nky v Praze' z 30.
listopadu 1920, předložená stranoll žalovanou, souhlasejí v tom, že
v prvních měsících po- vydání nařízení ze dne 1. dnbna 1919, čis,. 167 sh.
z. a n. nerozšiřov.ala se jeho platnost právě vzhledem k užitémlu slOivu
»účty« na vkľadnÍ' knÍ'žky. Dle předložených vyrozumění soupisového
úřadu o přihlášených spořitelních vkladech, kterých Se tento spor týká,
nebyla žal'O'vaná strana vyrozuměna, Ž·c se vládní nařízení ze dne' 1. duhn'3
1919 na ně vztahuje. Jestliže při vyrozu,mění o dodatečných přihláškách
spořitelna
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zOrlloval spořitelnu, že jednotlivé dodatečně přihlášené vklady citovanému
vládnímu nařízení podléhají, lze to vysvětliti tím, že' dodatečné uznání
těchto vkl'adú bylo aktem liberality a mohlc, býti proto vázáno na zvláštní
podmínky. Nehledíc k tomu, že mínění revisníhCI odboru ministerstva
financí pro výklad zákona nemůže býti rozhodným, svědčí tento stav věcí
spíše pro restriktivní výklad citovaného naHzení, než-li pro· výklad žalované strany. Ze všeobecnosti počMečného restriktivníhG výkladll nutno
s,o'uditi, že odpovídá jeho doslovu i počáte'čnému úmyslu vlády. Změna
v l1'azíránÍ, pozděj,i nastalá, nemůže na oprávněnosti prvního výkladu ničeho změniti. CHované vládní nařízení ne'!'ze tedy na vkladní knížky
vztahovati. NároJdohosp'O'dářské důvndy, stranou žal'ovan01.t uváděné, a
její zájem na věci vzhledem ku četným pohl'edávkám cizozemským mohou
býti snad důvodem pro zasáhnutí moci správní j zálconodárné, ale při
nalézání práva nelze k nim přihlížeti. Žaloba se mnsí poklÓ'dati za o,právněnou a bylo jí vyhověti.
. Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalované ,potud, že uznal ji povinnou zapla,titi na knížky A, B, C po 1.000 Kč s příslušnými úroky proti
předložení knížek a udání hesla, jinak žaLcybu pro tentokráte zamítl.
Důvody:

Se vší rozho.dností dluž,no odmítnouti (vrzení dovolate'lky, že wudové
co do výkladu nařízení vlády ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n.
jsou vázáni názorem ministerstva financí a NejvyššíhO' správního soudu,
PO' případě že se musí pnzpůsobiti tomuto názoru, - i stačí odkázati do"
vo'l'atelku v té příčině prostě na §§ 96 a 98 ústavní listiny. Pokud se tkne
otázky, pm tento spor rozhodující, zda spořitelní vklady sp"dají pod naří
zení ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n., nemůže se dovo'!ac! soud
ovšem přidati k stanovisku soudu odvolacího, jenž odpewčděl k této otázce
záporně, nýbrž dospívá k názoflu opačnému. V § I dotčeného, nařízení,
které - byVši vydáno na základě zmociíovacího zákona ze dne 25,. únor,,,"
1919, čís. 84 sb. z. a n. a zachováno v platnO/sti v § 6 odstavec druhý
zákona ze' dne !O. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., - samo má moci zákona, bylo stano'veno., že ú čt y, jichž majHelé jsou na území' bývalého
Ralcouska a Uherska mimo obv.o!ď če'skos'l'ovenské republiky, dlužno
u z a v ř í t i k 26. únoru 1919 a výplaty z nich nesmějí s'e státi v kolko..
vaných baukovkách českoslo'Venských. Všeobecně jest známo, že v hlavních knihách spořitelen zřizuje se pro každého vklada!ele zvláštní folium,
ve kterém se ve způsobu účtu zapisují jednak vklady, jednak výplaty,
pololetně s.e uzavírá účet, při čemž se připimljí úroky ke kapltá'lu, a jistina
takto zjištěná se převádí do příštího, účetniho období. Výpisem z tohoto
úNu jest vkladní knížka nebo vkladní list. Ne'Íde tu o'všem o seskupení
pohledávek a protipohledávek, jako při běžných a kontokorentních účtech,
ale zaiisté o souhrn polGžek aktívních a pasivních a výpočet poo.adavku,
vyplývajÍcího z j,ejich srovnání pro vkladatele. I tu je'st tedy účet ve
smyslu knpe~kém, právnickém a technickém, na; nějž se p'lně hodí znění
zákona. Toto, však j,e'st v první řadě sm:ěrodatným (§ 6 obč. zá:ki.), a jen
tehdy lze se pří výkladu zákona uchýnti k jiným pomůckám a ,pátrati po
zákonodárcově úmyslu, když výraz zákonem užitý jest nejasný a jeho

Že tomu tak není v případě, o nejž jde, bylo svrchu
vyloženo, A3.opa,k v}'klad, o kter:f se pokouší žalo1bce, že totH »účtem« ve
smyslu onoho nanzellÍ se rOZ I U:ll1čjí jen účty běžné {kontokorentní, otevřené, žÍrové atdJ, příčil by se znění zákona, které nezavdává přfčiny
k tomu~o rozliŠo\r<Íní. Lze dúvodně míti za tc" že kdyby se mělo sporné
ustanovc,ní vztahnva'ti jen na takové účty, jaké má ža'1obce na mysli, bylo
by to určitě bývalO vysloveuo. Proti (omu 11elze ničeho odvoditi z doslovu
druhéhO' a třetího odstavce §. 1. téhož ml.řízeni, ne'bof ne-ní spTávno, že při
spořitelních vkladec]l nelze mluviti o převodech a transakcí:ch. Vžd'yť není
l1~čim neobvyklý-m, že se ze spořitelních požadavků o-d'epj,sujf část~y a
připisují k jhlým vkladúm, a že Se to provádí v oněch kontech {účtech),
o nichž bylo se zmíněno, převodem z jednoho km1ta na druhé; transakcemi
pak jsou při těch to .úč(ech vklady a, výplaty. Ani z ro,zhodnutí nejvyššího
soudu ze dne 2. ns,topadu 1920, I(v II 154/20 čís. 740 sbírky ve věcech
civilllkh pořádané z příkazu přcdsednictva nejvyššího SOlEdu', ke kterému
žal'obcc' ponkazlije, ncrnúže tento ničeho odvoditi 'Pro svůj názor. Nejvyšší
soud v tomto prípadě a v četných jiných případech toliko zdůraznil, že
pojmu účtu nelze podřaditi iednotlivé, osamDcené pohledávky, při kter-s'rch
není mcžno mluvHi o uzavírání účtu, a uvedl proti tomu iakO' př'íklacl
účtú, které lze uzavírati' a na které se tudíž vztahllje' naří'zení ze dne l.
dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n., - tak zvané těžné <kontokorentní) účty.
Tím však nevyslovil,. že ji 11 i, c II uzavíratelných účtů 'Ual\ými právě JSO]'
účty vkladů spořitelních) dotčené nahzení se netýká. Zákon ze dne 2 J.
února 1919, čís. 84 sb. z. a n., na nějž so"d' drnhé stolice' se odvolává,
::věd'čí s'píše proti TIP'--.t1, ježto v '~ 5 běžné účt-y, žhavé účty a vkladní
knížky staví s'e do jisté míry na rovcú a shrnují se pod spo'Ječným 'pcjmem
peněžních vkladú. Neprávcl11 hleděl odvolací sowd k obsahn domnělé
instrukce ústředny České eskomptní a úvěrní banky v Praze zeune 30.
dubna 1919, ježto předloženýopÍs této listiny, jehož správnost nebyla
ž,a·l'ovanol1 uznána, nepodává žádného, důkazu. Ostatně okolnost, jak pů
vodně s té neb oné strany byl vylklá·d'án pojem úč'!'u, jest nero~hodná,
poněvadž, jak vyloženo, v tom pří'padě rozhodu.je zněHí zákona. Rov'l1čŽ
nemá rozhodujkího v}'z'namu skutcčncst, že ža1o'vaná nebyla S,Q'll'pisovirm
úřadem výslovné vyrozumčna, že se vládni nařízení' ze dne 1. dubna 1919,
čís. 167 sb. z. a n. vztahcjena sporné spořitelní vkla:dy, pOněvadž soupisnvý úřad k takovému zvl{lštnÍmu vyrozumčnÍ nebyl povine'll a nemél
příčiny. Že při ji n Ý c h vkladech, při 'kterých se takové upozornčnÍ stalo.
učiněno hylo. takpmtc, ž'e šlo o dodatečné uznání dotyčných vkladů, jež
mohlo býti vázáno, na zvláštní podmínky, jest pouhou domněnkou, pr,o
kterou odvolací soucl nemohl udati pře'věclčiv.\'ch dúvodú. Ježto tedy také
spořitelní vklady jsou dotčeny nařízením ze dne L dubna 1919. čís. 167
sl". z. a n., a v dohl' je,díně rozhádujíiCÍ: t. j. dne .26. února 1919 t,ehdejší
majitelé vkladfl byli na území bývalého Rakouska mí111'0 obvod Česko
slovenské republiky, - byla žalovaná spořitelna .nejen oprávněna, n';'hrž
i povinna, odepříti ví,plat1u vkl.adil v ;kollwvaných) banko'vkách česko
slovenských bez ohledu na to, zdaž uzavřela' účty i'hned dne 26. února
1919 či ,později. Když přes to po 26. únOru 1919 vyplatiila čáS'Vky Wehto
vkladů v korunách československýTh. nelze tvrditi, že tím uznala svou
po,vinnost, vyplatiti celé vklady v kcrunách česko'slovenských, neboť
nelze s právním účinkem uznati něco, co zákoTlt:::m jest zakázánD-o Jlnaik
T

295

294

má St; Včc ()hlediiČ částd't,4-GOO K, 1000 I'~ d lOOO-I+,-kter6 dlie 18. č~rv-tla---19. července 1919 na sporné vkladní knížky v čcs,koslovenské měně
byly vloženy a přijaty. Tyto vklady jsou dle v.í'slovného předpisu § 1
odstavec třetí nařízení ze dne 1. dnbna 1919, čís. 167 sb. z. a n. splatny
v korunácb československýTh. Že tyto nové vklady mohly by se za vrácení dříve vyplace'nýeh částek pokládati jen za souhlasu vkladatelú po
pNpa-dě nynějšího majitele vkladů, správně vyložil soud od'Volací. K námitce, že žal'ovaná utrpěla dřívčjší neoprávněnou v~rplatOtll: steinýTh částek
škodu, kterou může compensando uplMúov-ati pro-ti žalobl1Ímu nároku,
nelze již l)'roto .mrti zrení, poněvadž nebyla vz-nesena v první stolid, ve
které žalovaná v té příčině pouze uvedla, že v}Tplata se stala omylem,
z kter~ho nelze dovozovati uznání,. Iiledíc k tomu, co uvedeno, bj/l'o s hlcdi~ka :§, 503 čÍs. 4 c. ř. s. částečně vyhověno dovo1'ání· žalované a zm,enou
rozsudku odvo1:adho soudu 'Gznáno, ž'c žalovaná Jest povinna zaplatiti žalobci na sporné vkladní knížky jen po 1000 Kč s příslušnými úroky, jinak
ale žaloba se zamí-ú, a to pro tentokrát, ježto ,pře:ce není napr,nsto V':J,c~O'uč-e'na možnost - žalovBnou samou v žalob-ní odpoved} naznačená že
hude žalobci povolena, výplata v korunách ,československS'Tch.
8.

Čís. 1573.

V nesporném řizení lze olci uložiti placení výživného jen ode due
návrhu počínaje, částky, Pl"ipadajicí na dobu minulou~ mohou býti vymáhány toliko sporem.
Pouhé přechodné neplnění otcovských povinností není duvodem k od.
něli moci otcovské,
(I'ozll. ze dne 22. března 1922, R II 109/22.)

oba

niž š i s 'O ln d'Y k návrhu ze dne 2. ,prosince 1920 zbavily otce
moci -otcovské a uložily n~u, by platil výživné sv~!m dítkám, počÍnaj'íc
1. červnem 1920. N 'e j v y Š š i s o u d zrušil u~,nesení o'bnu nižších soudů
a uložil prvému SOl1dll, by ve věd dále jednal a znovu rozhcďl.
lJúvody:
Napaden}'m mnesením bylo. Alolsu T-ovi uloženo placeni výž~vného
jj·ž od 1. června 1920, ač první návrh na přidrž'ení jeho k placení v~'-živ
ného učinčn by'l teprve dne 2-. prosince 1920. Po-řadem nesporného řízení
mohla Aloisu T-ovi luložena ·býti povinnost k placení výživného jen ode
dne návrhu ,počinaje, lhůty za Jobu předchozÍ nejsou dle své právnÍ' povahy výživným a mohly by býti vymáhány ien v řízení sporném z duvodu
~ H142 obč. zák. V této příčině odp-oruii tudíž usneseni- předchozkh s,oudů
zákonu. Ježto ide dále o právní nárek nezletHých dě,ti oproti otci, bylo ve
sm,yslu § 271 o:bč. zák. zřiditi dětem opatrovníka, kterým ovšem může
h~rti i matka. dětí. Napadenými usneseními byla dále AJoi!yu T-DYi odúata
otcovská moc podstatně z toho důvodu, že od června 1920 na vý'livu detí
ničím nepřispěJ' kromě částky 300 K, kterou v měsících březnu, d'ubnu a
květnu 1921 ve IhMách po 100 K manželce své zaslal. Oko-Ino',,j tu nelze
však samu ,o srbě, zvláště pak za nynější'ch nesnáZÍ existenčních vzhle-

tk·lTI--J.;:·-s-tG-V-U· otco\-'u, jenž jen na práci .rukou sV~Tch odkťlzin jest, a \'še,
čeho· pr-o sebe a pro ľodinu potřebuje, teprve vydčlávati musí, pokládati
za tak l1ruhé zanedbání ,otcovsk:('Ch POV1UJ1,ostí, jak je § 177 obč. zák. na
mysli má. Odnětí otcov.ské moci jest GPatfením závažného dosahu a múže
dle okolnosti míti i nepříznivé účinky 'pro budoucí zájmy dčtí, takže bylo
by znovu- bedlivě 'uvážiti, zda toto mimořádné o·patření co do své včasnosti
a účelnosti dostatečnč odúvodněno' jest již tímto pře ch o dn Ý m neplněním otcovské povinnosti, kdYž zák-o'11 ,po-dává dosti účinnS"ch prostředldl, ,aby nedbaly otec ku splnční této otoovské povinno:-Ai prostředky
soudní mod denuce,", byl. Věc vyžaduje tudíž, aby předpoklady tohoto
opatření byly 'po stránce skutkové podrobněji probrány a vyšetřeny a
aby zejména í opatrovník dětí o tom slyšen by\. Neshledá-li soud closti
závažných důvodú, aby při svém usnesení o- odnětí otcovské moci s.etrval,
bude ovšem nutnc, aby také, a to ve vyhlašovaCÍ části usnesení, rozhodil
o návrhu otce, a,by jemu děti a které z nich odevzdány byly do péče a
ví'živy. dbaje při tnm předpisu §, 142 obč. zák.
Čís.

1574.

Věcuá Povaha služebností bl'tu, opravňující k jejímu knihovnímu zápisu. musí zvlášť býti ujednána.

(Rozh. ze dne 22. března 1922, Rv II 8922.)
Žal'obci vymínili si užívání bytu a, když s.c žalo.vaní zdráhali dáti svolení ku vkladu tohoto, práva dO' pozemkové knihy, žalovali je o to. O b a
II i ž š í s o u cl y žalobě vyhověly, Ne j v y Š š í s o u d ji zamítl.
Důvody:

Dovolání' přiznati jest oprávnčnÍ' z uplatněného dovolacího důvodu
§ 5()3 čís. 4e. ř. s. Dle §§ 480 a 481 obč. z~k. lze nabýti věcného práva
služebnosti na předmětech, iež jsou zapsány do, veřejných knih jen
knihovním vkladem, který, jde-li o zřízení takového práva smlouvou,
předpoklád'<Í svolen1 vlastníka zavazené věci, vydané ve formě zákonem
předepsané {§;§ 21 a násl. 26, 27, 31, 34 knih. zák.). Není-li tu; smlouvy,
tčmlo náležitostem, vyhOVUjící, musí při n:ejmenšÍm z úmluvy o zříze,ní
'phslu!šného práv,a uzÍvacího býti zřetelně patrno, že' se Iprávo to zřizuje'
jako právo věcné, takže' sv·o:Jení zřizujícího vJ:astníka věci nemovité ku
knihO'vllímu vkladu práva toho vyplývá z úmluvy té jen j'ako nutný dúsledek; umC1žňující nál·ežité splnění úmluvy této. Neni-Ii však takové
úmluvy o zříz,cní takového práva .jako 'práva věcného, proti každému účin
riého, nevycháZÍ z ní nárok na, věcné právo slluž'ehnosti', nýhrž j-de v t'omto
případě 110uze o právo' osobní, nárok (závazek) platný a závazll,Ý po,uze
mezi stranami smluvními. Takov:(rmto zřízením práva bez úmluvy jehO'
vě-cné ,po'vahy a llčinnos,ti na'bSrvá oprávněn}r ,pouhé držby práva proti
lomil, kdo mu je vy,hradil a POdlÝ obligační míwk, by ponecbán byl
v užívání, jemu takto. propůjóe.ném. V tomto lJříp.adě j:dc o zřízení práva
12ytu úmluvou· sepsanou dne 16. listopadu 1920 před obecním úřalem v S.
Zalohci ani netvrdí, že jim p.rávo to bylo vy'hraženo jako právo věcné,
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doznávajÍ nacpak ve spisech opravného řízení, že knihovní vklad smluven nebyl. Přes to dCIl1I,!l!r:uri<nmtooClKrIT1TiWílliro-Vll1a:wvf:rvarcjJj{,-"-"nikoli z úm:Jiuvy, l1}'brž proto, že se domnív.a,jí býti ohrOŽetli ve svém
právu případn~~m prodejem domku ž-alovau'Ý-mi a odůvo-dňují žaLohnÍ
nárok pouze tím, že právo užívání potřebuje ke své účinnosti proti osobám třetfm knihovní-ha. vk'l'adu a to že opravňuje, žádati na ž_alovan~Tch
svolení- k nem·u. TakovéhO' práva však zákon bez úmluvy stran, k tomu
směřující, nepřipouští; Jedině při vydržení (§ 1498 obč. zák.) mÍlže oprávněný žádati kni'hovní vkla,d práva vydrženého" Poko'ušejí-Ii se žalo,bci
nyní ve spisech 'O!pravllého řízení dodati takovýto smysl oné úmluvě,
odvolávajíce se na obdobu při smlouvě k1up,ní o nemovitostech, nelze na
to bráti zřetel; obdoba s kupní smlouvon o nemovitostech jest nepřípadna,
ne,bol vlas,tnictví k nemovitostem lze z pravidla jen knihovním vkladem
nabýti, takže každá talr{ová úmluva 'Obsa11l1jc c1ťlslednč již závazek k lldf:l'ení svolenÍ' ku kniihovnhnu vkl:aid!n; právo užívání bytu může, však zřízeno hýti buď jako právo věcné nebo pouhé právo osobní. Nárok žalobní
pos{rádá Hž z tO'hot0' dflvodu zákonného po<dkladLL
Čís, 1575.

Lze se domáhati rozluky dle § 15 rozl. zák., třebas bylo iiž manželství
uherským soudem, byl-li jeden z manželů v době tehdejší rozluky zdeišímstátním občanem.
rozlOučeno

Toť patrno i z toho, že ka,ždý stát musí si chrániti svOu autoritu vů'Či sv:(rll1
přístušl1íkťim," ať meškají v jeho oblasti neho v cizině" Dlužno tudíž po-

kládati manželství, pokud jde", žadatele, se stanoviska zákonů za nerozloučené a slušelO' návrhu žadatelovu jakožto zákm~em odůvodněnému
vyhovčti, Rekursní soud usnesení potvrdil, Důvody: Jde o to,
lze-li tvrditi, že manželství bylo právoplatně rozsudkem král, so'ud" dvoru
v Budrrpešti ze dne 1', dubna 1913 rozlOUčeno a že již necxistuje" Tomu
však není tak, Třeba I~ůžena rozvedená r-o,vá nabyvší roku 1912 uherského státního o.bčans,(ví a ubytovavší Se pak j.ako ullerská občanka
státní v Budape.šti, vymohla si po přestupu k evange!. reiorm, církvi citovaným rozsudkem dle zákonÍ!, v Uhrách platuých, rozluku: svého mamželství s J os" r-em, Zll stalo manželství to pm Josefa F-a v republice
Československé do vydání § 25 zákona ze dlle 22. května 1919, čís, 320
sb" z, a n", l1lede k usta'nnvení§§ 62 a JH obč, zák., dVOL dekret't! ze
dne 26. srpna 1814, čís" 1099 a ze dne 17" července 1835, čís. 61 sb. z. S.,
jakož i čl, lL zák. ze dne 28. října 1918, čís. 11 sb. z, a, n", zásadně ]louze
smrtí druhého ma,nžela rozlučitelní'm. Proto - nehledě ani k tomu, že
rozvod i rozluku, an dotyčné předpisy na mravní povaz'e manželství ~,po
č!vajÍ, jendl'e zákonů zde v republice Ceskcslovenské platných pOiSU'ZOvali náleží - napadené usne~ení, na jehož co do ustarlO'vení '§I§ 15 a 16
rozL zák správné cdůvodnéní poukázati stačí, ien potvrditi bylo,
Ne j v y š'š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D1IVOÓY:

<Rozh" ze dne 2R března 1922, R I 134/32.)

s o II cl 'P r v é s tol i c e {zcm~k~l

~.()ud v Praze) povolil k žádosti man-

žela rozluku manž,elstv-í. D fl vod y: Soudním šetřením bylo zjištěno, že
manželství, o něž tu jde, bylo před 13. červnem 1919 právoplatné rozve"
deno, Od rozvodu uplynula již více než tři téta, aniž ,trany manželské
<pOllečenství obnovily, coŽ zjištěno výsle.chem obou stmrl" Z toho dúvodu
nebylo třeha vzájemn:(r nepřekonatelný odpor anJ ro'Zváž.J1ost čjnu zvláště
zjišťovati (§, 15 a 16 zákona ze dne 22" kvetna 1919, čís" 320 sb, z, a n}
Zjištěno byl'o dále,že rozsudkem kráL vrchního s.o'udního dVCYT1l v Buda.pešti ze dlle 1. duhna 1913, který nabyí dnem 18. května 1913 právní moci.
bylo mac",želství z viny manželovy na základě rozlukového. dÚVo.du bodu
a) § 80 zálL čl. XXXL 1894 ve smyslu druhého odstavce '§ 115 soudně
rozloučeno a prohlášen bylža!ovaný ve smyslu § 85 zákona vinným" Ač
správným iest, že dle § 25 rozl. zálL § 111 obč" zákona by! zrušen a že
soudci v nov-ější dobe uznávali již platnými' manželstvÍ', uzavřené hýva11'wi' rakouskými' státními o:bčany katolického náboženstvÍ s cizozemcem
po nabytí cizi státní příslušnosti a provedení rozluky prvého manželství
cizím sOIu:dem v cizozemsku, dlužnO' uvážiti na straně druh·é, že, jak § 81
ds" 3 ex. ř, {též nařízení ze dne U prosince 1897, čís, 285 L z:íck,) ustanovuje, nelze cizoz'emsk\Tch exekučních titnlťi, které týkají s,e osobn-HlO
stavu bývalého rakouského nyní česko,sl'o,venského státního občane.
v tomto případe rozlukového maďarského rozsudku' - prati býval'ém"
rakollJskému, nyní 'č'e'Skoslovenskému státn'ímu: pHslušnik'u, t. j. žadateli
v oblrrsti bÝvalé.ho Rakouska nyní Československé repU'hllky, vykonati,
jinými sIovy jsou tylo tituly pro českoslovelllSké příSlušníky nezávazny.

Stížnost n:ení odúvodne.na. Přezkonmávajc nal)ade-né us-nesení ncsbTedal nej:vyšší sou1d ani vytýkané ne'lákomlOsti ani zmatku, v rekursu
uplatňovaného" Nezákonnost usnesení shledává stěžovatelka v tom. že
manželstvÍ' její s Josefem P-em prohl'ášeno bylo za rozl0ulčené, ač prST již
])rávně neexi~,tovalo, ježtO' bylo právoplatně r,oz'loučeno rozsudkem král.
,oudlllího dvoru v Budapešti ze dne 1. duhna 1913" Úsudek ten spočívá
však na zřejmém právním omylu, neboť uznávali'-Ii zdejší so'udové za
platná manželství uzavřená hs'Tv. rak. státním.i o'bčany kat. náboženství
s ,cizozemcem po na'bytí cizí stát. př-íslušnosti a ro-zsmdečné v~rroky soudů
cizózemských o rozluce prvého manželství, dělo se tak ien důsledkem
přc,dpi~u § 37 -obč. zák., dle něhož p'la-tno'st manželství cizinců uzavřeniroh
v cizině pcs1uzovati jest dle právai v tomto dzím· stútě ])latnébo. Dlužno-Ii
tedy z tobo,to dúvodu uznah za platné i druhé v Budapešti uzavřené manželství stěžova.fe'lky a důsledně i platnost sňatku tomu předcházevšfno'
soudního výroku král. soud. dvoru v Bud.apeštf o rozluce jejího prvního
manžeJs;tví, přiznává se tím důsledkem předpisu § 37 obč, zák cit r,oz,udku soudního dvofIU v Budapešti ,práv)Tí účinnosl jen pokud jde o stě
žovatelku jako'žto příslušnici tohoto cizího státu a jen vzhledem na právo,
v tomto státu ]Jlatné, Na.proti tomu nelze přiznati mzsudkw lomu llrávní
úči'nnosti poku:d jde o manžela Josefa. P-a, jenž jest zdejším s,tátním pří
slušníkem a ohredně něhož platnost manžel,tví a podmínky jeho rozoluky
po~uzov.ati jest dle práva v našem státě pl:a,tného. Př,es citovan}r rozsudek
soudního dvonj, v Blldapešti trvalo dle zdejšího práva 00 do Josefa r-a
manželství to právně nadále, dokud nebylo rozloučeno právním pořadem,
jejž zďejšÍ' práNO při'pouštL Domáhá-Ii se nyní Josef F, rozl't:'ky lohoto
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lllanž cls tví jJ Cl ř aUtnl ,;; l&-h',t+.-n.lk.--i",r.;ft-ihl+'-Tláťl'H~-flt_ft"'eri't1"c~-~~-~
1919, čís. 362 sb. z. a n., ncva.dí cit. cizozemsb' rozsudek nikterak tomu,
by v řízení tčmHo předpisy upraveném O této žádosti rozhodnuto bylo.

,;.,,---~~,

--3:--,'í}jYa T921, sprúvně viasrnč teprve před-nesern tohnto pří'pravného spisu
při úIsiním líčení dne 13. únera 1922 (§ 176 c. ř. sJ. Die toho mohla
námitka rozevře y Karl. Varech zaháiené uplatněna b~rti jen ve svoru
\' Chebu vedeném a uikoli naopak

Čís, 1576,

Čís. 1577.

Námitku zahájené rozepře jest uplat'lúvati u soudu, na
nárok později uplatňován.

němž

bYl týž

o tom kudy jde hranice spornéhO pruhu pozemku, nelze rozhodnouti
v řízení n~sporném, nýbrž v řizeni sporném, je li tato otázka předurčující
nikoli však jedinou otázkou pro rozhodnutí zápůrčí rozepře.
2

J(ozh. ze dne 28. března 1922, R I 260,22.)
Žalohce zadal prcti téncuž žalovanému GVČ žaloby: 733 K domáhal se
okresníhO' soudu v Karlových Varech, 54.150 K II kraďského soudu
v Chebn. Zalobni nárok, posléz zmíněný, sestávat z rllzných položek,
v nkhž však Ilebyla zahrnuta pohledávka zažalovaná II okresního soudu
v Karlo'vÝch Varech. Obě žaloby byly žalo'vanému dornčerry dne 31. srpna
1921. Pcdáním ze dne 1. října 1921 doplnil a opravil žalohce údaje žaloby,
zad.ané na krajském sondě v Chebu, a omezil žalobn! žácdost I"", 10.559 K
87 h. Žalobuí nárok skládal Se opět z několika položek, z nichž jed'na byla
pohledávkou 733 K zažalovanou již na okresním so·udě v Karlových Varech. Podání toto doručeno hylo žalovanému dne 3. října 1921. Žalovaný

~

(Rozh. ze (:no 28. března 1922, R I 293(22,)

'l'

'vznesl pa/k za

řízení

o

žalohě

11 okresního soudu ná<mitkl[ zahájené

rozc~

pře,

jÍž 'O k r e sní s o u cl vyhověl a žalobu 'Odmítl a "vedl v d ti vode c h: Lhostejno, která žaloba byla dříve zadána, jetto, každý ,oud,

jakmi1c se dozví, že o téže věci jest zaháje'nl spor II jiného sO'udu, jest dle
ř. s. povinen, žalobu k návrhu nebo sám od' sebe .odmítnouti.

Proti žalobě, jíž domáháno se bylo 'Lznání, ž'ť žalovanym ne,přís.)uŠí
právo káceti vrhy na březích strouhy č. kat. 1140 v O., namítll žalovaní
nepřípustnost pořadu práva, i(§ .477 Čí.5,. 6 c. ř. s.), .pone,vadž vlastnictví
pruhu po-zemku, na nč"mž vyrostly vrby, jest mezi stra,nami sporným.
P r_o ce s TI í s o li d p.r v é s t o I i c e zamitl námitku nepřípustnO'sti pořadu práva a rozhodl o žalo1~ě ve včd samé, vyho'věv jí částečné. Za-

lovanÍ r:amítali v Q_clvoLiní znovu nťpřílJwstno5:.t pořadu p'ráva ,d; pro případ-,
že by by.la odvolacím soudem zamítnuta, zmenu ro'zsudklL:' v ten smysl,
že se ialoba zamítá, O d vol a c í s o u d zamítl námitku nepřÍ'pustnosti
pořadu práva, ve věci s,él,mé pak zruš:l' napadený rozsudek a nařídiT
prvému soudu. b:i-'", v:v'čkaje r:;ravomoci, znaV-ll o věci rozhodl.
Ne j v y Š š í s o 11 d nevyhověl rekursu.

:§ 233 c.

1\ e k II r sní s o u d zamítl námitku zahájené r,o'zepře. D ů v o' d y: § 233
c. ř. s. stanoví, že rokud trvá zahájeni' spor, nelze n témž náľokl~': PTQ,váděti

s:por jiný a že žalobu, za zahájení sporu -pro týž' nárok pcdano.u,
jest :odmhnou:ti. Zákon praví vÝslovDič, že po zabájení sporll· jest provésti
spor ji7.- zahájen~r a že nelze připustiti jiný SPO'f o téže, věci. Z toho vyplSTvá, že pouze v tomto. pozdějším nepřípustném sporu lze uplatniti' ná-

mi(kn zahájené rozepře a že jen v tomto sporu lze k ní
Ne j v y Š š i s o Ll d nevJrhověl dovO-ladmll rckurSlu.

přihlédnouti.

Názor rekursní'ho :;,oudu, že námitku zaháj-ené

rozep,ře

lze s

úspěchem

které ,poz,Mji bylo zahájeno, vyplývá logicky z před
pisU' § 233, o.dstavec prv}r c. ř. s. a stčžovate,lé sami' nendpÍ-raH správn'Osti tohoto právního náhledu,' nýbrž hledí pouze dovoditi, že žalo,bní
nárok, zažalovaný u okresního soudu v Kar!. Varech, hyl obsažen také
v ž.aIO'bě, podané u krajského so'udu v Chebu, .a, ježto. oM ža.loby byly
~ouča5,nč žalovanému doručeny, že tím nastal stav zah{jjené roze.pfe i vúči

řízení,

sporu zahájenému u okresního soudu v KarI. Varech. Tvrzení to jest však'
nesprávné a 'odporuje spisům a lze prostě poukál-alÍi na odůvodněni usnesení rekursního sDudu, v němž stav věci j'es:t ~'právnč vylo,žen. Záleží jedině

na tom, kdy nárok zažalovaný v KarI. Varech byl vÝslovně luplatve sporu chebském. To staJo se však teprve pří'pravným spi'sern
žalobcovým ze dne 1. října 1921, doručeným zástupCi žalov,~nýeh dne
něn

Re,klurs, proti ~rovna;};m rozhodnutím prvé a druhé stolice jest sice

dle § 528 c. ř. s. nepřípustn}'m, poněvadž však podán byl současně rekurs

proti celému .rozhodnutí druhé stolice, musil d,ovolací soud z moci úředn-í
se zab5rvati otázkou, je-li zde zmatečnost řízení, ,( Hližších stoHcich uplatňovaná, čili nic. Při tom dospcl k tirnuž v:\'sledku, jako. obal niižší sou-

dové a to v ďůs'leclku těchto úvah: Ohsah žaloby ve Sr/ojení s žal'obnim

Dúvody:
uplatniti jen v

Dúvody:

ná'vrhem nedopouští pcchyhovati' o tom, že jde o žal'ohu zápůrčí. DomélháLs.e žalující strana IlLznánl, že její v1'astnictví k 1JOzemku Č. kat. 1140
v O. jest neo'bmezeno a že žalOVan}lill nepřísl'uší právo ,ani služebnost,
'Vrhy na pczemku- tom káceti a je zužitkovati, a že jsou povinni kác~ni

vrb nadále se zdržeti. Tot typický pří'pacl žaloby dle' § 523 obč. zák. Zaa c í k vrh á m,

lovaní prohlašují- výslovně, že si osobují p r á v o II Ž í v
nacházf-'jídm So€' na pruhu pozemkli mezi' Č, kat. 1140 ,a
č. kat. ~,296 a tvrdí, žev těc·h mIStech- hranice pozemku
neznatelny a sporn;y a že sporn~r pruh s rlvěrr:a vrbami

1141 při strouze
č. kat. 1140 jsou
,paHi vhstnick'\l

dílem k jich pozemku č. kat. 1141, dílem k 'Pozemk>u. č. kat. 1296, nlkol'í
však k pozemku žalobkyně č. kat. 1140. Rozhodnutí sporu závisí ovšem
na řešení sp,orné o,tázky, zcaž onen sporný pruh pozemku s dvěma vrbami
patří vlastnicky žaiobkyni čili nic a patří-li jÍ, z d a ž ž a -1 O: v a 11 Ý!TI
pat ř í p r á v o ll;E í v a c í :(::Ju'žehnost) k vrbám, na měm se nacházejícím. Žalovaní mají za to, že tyt-ú' ot-ázky l1e.Ize řešiti v tomto sporu,
r~)něvaclž pr~r, když mezi 'stra'nami j-son spcrnv hranice parcel č. k. 1140

300

301

a 1141, má soud dle
II e s por II é 111, to tím spIse, kdy
pruh pozemku nemá ani ceny
100 Kč. Názor ten jest mylným. Předpisy druhé dílčí novely k občan
skému. zákoníku platí, jak patrno z nadpisllli ds. nar" ze dne 22. července
1915, čís. 208 ř. zák. a ze souvislosti jeho ustanovení, tehdy, žádáno-Ii
za obnovu a (lpravu hrani-c. Když v zave·deném nespcrném řízení- <čl. 1.
.§ I - § 850 obč. zák.) se ukáže, že hranice sta'ly se skutečně již neznatelnými, nebo že jsou sporny, uemají výsledky a náklady provedeného
řízení nesporného býti marny, nemá proto wud odkázati ,strany ihned
na pořad práva, nýbrž má p o k rač o vat i v ne'spomém řízení, využitkovati výsledků tohoto Hzení a stanoviti hranice způsobem, naznačeným v čl. I. § 2 (§ 85!) obč. zák.; tu pak jest stranám ovšem vyhraženo
uplatniti za 'podmínek čl. 1. S 4 silnější právo v řízení sporném. Leč v tomto
případě nejde o obnovu ncb opravu hraníc .a nehyl podán návrh k tomu
směřuiící, nemá tedy mista řízení dle df'uhé dnčí novely. Otá'zka, zda
sporný pruh pozemku jest čá's.!í pmcely ža'lobkyně Č. k. 1140 čili nic, jc
o t á z k o II pře d.U r Čll j Í' c í -pro rozhodnutí zá'půrčího sporu a nelze ji
odkázati na řízení nespo-rné, nýbrž dlužnO" ji řešiti jako jiné předběžné
otázky v tomto sporu. Provésti důkaz, že sponrfr pr'uh 'poz-emku s vrbami
jest vlastnictvím žalující osady, náleží na žalujíd s·tranu, neboť vlastnictví
žalobců je,st podkladem žaloby, takže nepmvede-Ii žalpbkyne důkazu toho,
padne tím její nárok žalohnÍ. Prokáže-li však vlastnictví to, bude na žalovaných, aby prokázali nabytí ,užívacího (správněpožívacího) práva ke
sporným vrbám {vydr~ením anebo jiným zPl1sobem). Z toho vidno, že
U'pravení sporných hranic cestoU' nespornou nemuselo by míti nutně jeŠ'tě
v zápětí odklizení tohoto sporu a že by otázka práva užívacíhO' k vrhám
mohla zůstati' spornou j přes to, že by luani,ce ,poz.emků cestou nespornou
zjištěny byly. Z toho plyne, že zde není předpokladu. pro řízeni; nesvnrné d1:e: .~ 850 a násl. ohč'. zák., :a' ž,e záležitos!t tatO' pouze Hz/enÍ'm
sporným vyřešena bý~ti může a mu~í.
Čís. 1578.

Nepožadoval-ii propachtovatel od nových pachtýřů, kteří vstoupili na
místo dřívějších pachtýřů po 1. lednu 1918, pří jejích vstupu zvýšeného
pachtovného, nemuže se ho domáhati podle li 2 opatření Stálého výboru
Národního shromáždění ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 28. března 1922, R I 346/22.)
Smlouvou roku 1914 byly pozemky pmpachtovány Karlu K-ovi a
Karlu T -ovl do 30. dubna 1925 za pachtovné 15.000 K ročnč. Dne 28. srpna
1919 vstoupili do smlonvy nynější pachtýři za dosavadních podmínek.
Zádost propachtovatele o úpravu pachtovného, placeného nynějšími paclltýři s on d p r v é st oQ 1 i c e zamitl, ježto' pachtovné bylo ujednáno teprve
po 1. lednll 1918. Rek u r sní s o II d zrušil umesenl prvého soudu a uložil
mu, by, pom;na použitý zamítací důvod, zno'vn. o návrhu! pojednal a rozhodl. D ů vod y; Nesejde na tom, kdy smlouva pachtovní mezi nyněišími
stranami přišla k místu; rczhodující jest jed'nc, kdy bylo ujednáno dosud

placené pachtovné, zdali před 1. lednem 1918 či po t0111 {ll; 2 opatření
Stálého výboru Nár. shrom. ze dne 8. října 1920, ds. 586 sb. z. a no.).
V případě, o který jde, počal se pachtovní poměr mezi nynějšími stranami
dnem 28. srpna 1918 ·;tuc1íŽ před účinnos,ti cit. opatření) a to po 1. lednu
1918, ale, jak prokázáno, za týchž podmínek obzvláště, pokud jde o výši
pachtovného, pirvodní smlouvou z r. 1914 ujednaných.
N e i v y š š í s o u d obnDvH usnesení prvého soudu .
Di/vody:
Účelem uslanovení
čís.

§ 2 opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920,

llropachtovatelům, kteři, jsouce vázáni smlouvou, pocházející z dc>by přeuválečné ne·b ale,poň z dohy, kdy se pIne
ještě neobjevily neblahé hospc·dář,ské následky S1'ětové války, nemohli
podIe platných předpisů občanského zákoníka bez souhlasu pachtý;ů při
způsobit1 smluvené pachtovné změněn~Tm pom'ěrllm hospndlánským ar DOr
kleslé hodnotě peněz, zvláštním předpisem byla poskytnuta možnost, by
- a to i proti vúli pacht:'Ý'řů - uvedli pacht.ovné v souhď rse, zmčnivšÍmi
se poměry. Jako rozhodný den stanoven byl!. l-eden 1918 tak, že propachtovateli mělo příslušeti právo na zvýšení pachtovného, bylo-li toto
ujednánop ř e d zmÍ-n:eným dnem. K:do po tomte dni měl možnost, zvýšiti
pachtovné a nepoužil této možnosti, o tom be důvodně předpokládati, ž·e
vědomě a úmyslně tO'ho opominul, a proto není účas·ten dobrodiní § 2
dotčeného· opatření Stálého výboru. V případě, o nějž jde, j.est zjištěno,.
že stěžovatelé vstoupili dnem 28. srpna 1919 - tedy. dávno po 1. lednu
1918 - do pachtu na místo pachtýřů Karla K-a a Kar'la T-a za dosavadních
podmínek. To ".e mohlo státi a také stalo jen za souhlaslu; propachtoyatele,
který měl na vůli učiniti s vúj souhlas závislým na zvýšení pachtovného.
Neučinil t3'k, naopak c11edopisu ze dne 22. září 1919 výslovně schváli'l, aby
pa'cht bylllředán z dosavadních pachtHů na stěžovatele za dosud placené
pachtovné 15.000 K. Dle toho, co uvedeno·, dlll'žno tvrditi, že by]-o takto
pachtovné sny něj š í m i pac h t Ý ř i ujednáno po!. le'dnu 1918, a že
propachtovatel není oprávně,n žádati za jeho zvýšenÍ-.

586 sb. z. a n. bylo, by

Čís. 1579.

Byla.li uhražovací jistina pro ducbod vypočtena na záldadě 4 proc.
úrokové míry, může vydražitel, nenl-li ubražovací jistina jJlně kryta nejvyšším podáním, ubírati z jistiny. potud, poknd 4 proc. úroky. k áhradií
dá'vek nestačí. Dlužníkova legitima.ce ku stížnosti do usnesení, jímž rozhodnuto, že Hs.lina jest vyčerpána.
(r\ozh. ze clne 28. března 1922, R I 353122.)
Při rozvrhu nlejvyššiho podání za .exekučně vydraženQlu nemovitost
v r. 1899 byla n.a výměnek a roční dii'chod 600 K Kateřiny tl-ové, vázn'Oucí
na prodané nemovitosti, zachována uhražovaCÍ jistina 8819 Kč 43 h. Poněvad'ž úroky z této jistiny nestačily na roční d·ůchod Kateřiny tl-ové
600 K'č, přibíral vydražitel z uhražovacÍ jistiny čásfky, kterých bylo třeba,
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aby v~rměnkové dávky byly nezkráceně vypláceny. Kateřina li-ová _~~_-:-.
mřela dne 14. :~rpna r~2I,_ nacez exekucm SOUG vyzval vydražitele, by
složil k soudu zbytek jistiny 2624 Kč 12 h, čemuž vyzvaný' vyhověJ, sraziv
si 400 Kč, jež vyplatil Josefu ll-ovi na srážku jeho pohledávky na prázdno
vyšlé. Žádost jeho, by bylo prohlášeuo, že uhražovací jistina 8819 Kč 43 h
zachovaná na vinncnek a roční důchod Kateřiny ři-ové jest vyčcrDána,

sO!L1'd prvé stnlice zamitl a ponecJlal

částku

2224

Kč

v soudním

us,ohování za účelem rozdě'lení mezi věřite1e na prázdno vy§lé. D II v o cl y: -,
Podle soudního výpočtu činí tento uvolněný zbytek 2624 Kč 12 h, při
kterémžto výpočtu postupo"\.'áno z toho předpokladu, že vydražitel, jemuž
celý uhražovací kapitál byl v rukoll ponechán, musí tento zúročiti 5 proc.
zák. mírou úrokovou. Josef r~. k vyzvání soudnímu také skuteólě tento
'kap 'tál, jakož i 46 Kč úroků složil. při čemž si sr,aziJ 400 K'č, které podle
předložené kvitance vyp'latil Joseflu. Ji-ovi na srúžlm jeho pcll1edávky
420 Kč na prázdno vyšlé. Nyní však žádá vrácení těchto s]o,;,ených částek
z toho. důvodu, že podle rozvrhového usne'sení bYla položena za základ
stanove·ní uhražovacího kapi,tálu tehdy obv:vklá 4 proe míra úroková
25tinásolmým o.bnosem 7.500 -zL, následkem čeho,ž. také prO' umořování
tohoto uhražovacího kapitáln musí býti položena za základ 4 proe míra
úroková a že dle této míry úrokové jest uhražovací ka'pitál úplně vyčerpán. Tento náhled však je mylný. Výše nhražovacího kapitálu byla
vypoCtena dle !l 225 ex. ř. II tento uhražovaeí kapitál, pokncl se na učj
z nejvyššího podání dostalo, byl ponechán vydražiteli k placení výměnku
za podmínek v rozy-rhovém usnesení uveden~'ch. Poněvad·ž nebyl kapitál
ten uložen n.a (Ir oky 'u peněžního ústavu, nýbrž pcmechán v rukcu vydražitelových, jest povinen vydražitel podle ohdo,by '8':; 152 a 223 ex. ř. platil!
z něho záko·nné úroky 5 pmc. Z důvodu tohoto bylo žádost dlora vytčenou
zamítnouti. Připomíná se, že i při 4 proc. úrokování hy ještě zbývala
z uhražovacího 'kapitálu částka přibližně 242 Kč 30 h. Rek u r sní s o II d
uložil prvému sOlldu, by vydal vydražiteli jím složenÝ peníz. D ů vod y:
Vydražitel byl povinen roční důchod 600 K Marii li-ové dávati, n:aprotl
čemuž hyl oprávnen úroky z uhraž,ovadho kapitálu si' podržeti. V usne,sení rozvrhovém přicházejí na př-etřes pouze 4 proe. úroky, POIllZC takové
se vydražiteli počítají, nikoliv úroky jiné, :zejména ne :d.konné 5 pr'Oc. Není
prote> přípustnopočítati nyní vydražiteli z uhražovacího kapitál'!! úroky
5 'proe., když tehdy v rozvrhovém I!"ne,~,ení počítalo se puuze.s úroky
4 proc. A 'Při takovém 4 proe. zúrokování kapitálu uhrazovacího vzhledem
k tomll, že renta byla přeclemsplatna o,de dne dražby, t. i. 14. června
1899 až do úmrtí. Kateřiny ll-ové, t. j. 14. ,rpna 1921, tudíž odevzdala se
2:Jkrát, takže činí 14. srpna 1921 zbytek uhnržo'vaCÍho kapitálu pouze
352 K a vzhledem k tomu, že vydražitelé 400 K vyplatili Josefu li-ovl na
srážku ieho pohledávky 420 K na prázdno vyšlé, jakož i vzhledem k té
okolnosti, že 14. srpna 1921 spla,tna hyla další částka ISÚ' 1<:, i'esl oelý
uhrazovací kapitál vyčerpán. Nutno tedy, když byl omylem k souctu
složen, Jej' i IS, úroky vrátHi.
Ne j v Jl š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúv'O'dy:
Legitimace opatmvuíka Roberta li-a - vlastně jeho pozůstalosti k rekursu j,est dána tím, že, kdyby z uhrazovacího kapitálu, O' nčjž jde,

,,__ ~.něcQ_.-zb-~~.l':.alo, hyl-o by přikázati zbytek věřitelúm, klen při rozvrhu nejvyššího pOdání vyšli lia l)rázdno, a tím by se zárovell Zlmmšil nsobnÍ dluh
l.~oberta li-a. Dny-olaci rel·mrs není O·dtlvodněn. Že ullrazcvaeí kapitál pro
roční dúchod 300 zl. = 600 K Kateřiny ll-ové určen byl vzhledem k tehdejší obvyklé 4 pro c. míře úrokové 25 náso'bkem na 7500 zl. = 15.000 K,
mělo ten v:\lznam, že, kdyby bylo nejvyšší podání stačilo na cel~l uhrazovací kapitál, bYl by vydražitel býval povinen, z ponechané mn části
nejvyššího podání, rovnajíci s·e kapitálu 7500 zl.
15.000 K, odváděti
ročně Kateřině J-l-ové 4 pl' () c. úrok t. i. důchod 600 K bez o,h led 'Ul na
to, jak by on byl vynž]val kapitálv, a že by po smrti Kate-řiny li-ové
llhrazova-CÍ kapitál b};~-l dodatečně přjpadl věřitelúm, na nčž se při rOZVTI1U
nejvyššího podání nedostalo. Na této zás.adě ne.mLl'Žle ni-čeho měnilt skutečnost, že z nejvyššího podání zbývala- na uhrazo-vací kapitál jen ólsth:a .
8819 K 43 h. [«}Zdíl záleži pouzoe v t0111, že vydražitel, ježto 4 pro c.
úroky z části ullrazovacího kapitálu, který mu byl ponechán, nesta.čily na
placení ročního dúchodu 600 K, směl si srážet! éástku, toho kterého roku
do 600 K scházející, z kapitáln, jenž takto ro;k od roku 's,e ztenčoval, následkem čehož ovšem zase llrok z něho vždy se zmenšolv.a], ·a 'pO'třebný
doplatek z kapitálu se zvyšoval. Náz·or, že vydražitel měl z ponec11ané
mu části nejVYŠŠÍho podáni Dočítati úrok 5 proe., není t:vdíž správnsr. Že
pak, vezme-ľi se za základ úrokování, 4 -proc., ubrazovací kapitál vyčerpán
by nebyl, stěžO'vatel ani nehrdí.

=

Čís, 1580.

Zkoumaje, zda jsou tll "důležité důvody«, by byly znovu uspořádány
majetkové poměry manželů (§ 19 roz!, zák,), má soud přihlížeti k majetkovým a VÝdělečným poměrům obou m·anželů.
(Rozh. ze dnc 28, března 1922, Rv I 708/21.)
Žalobu rozloučené manželky na manžela o zvýšení měsíčního vvživovacíhO' phspěvku z 20 K, jenž stanoven byl smírem z wlcu 1916, na 400 K,
pro c e sní s o li d p r v é s t o I i c e zamítL O d v o'] a c í s o ud jÍ vyhověl potud, že ZV)lši1 vyživovací 'příspčvek o měsíčních 102 K, ježto se
zlepši'ly služební příjmy žalovaného. Co do cstatního požadovaného peníze zamítl žalobu hlavně proto, že žalovanému Jest vyživovati· 4 člennou
r·odinu.
Ne j v y Š š í s o' u ci obnovil rozsudek prvého soudu.
Dúvody:
Právem stěžuje Is.j žalo-vaný do rozsudku druhé stO'liee z důvcdu nesprávného právního po'souzení případu. Dle § 19 zákona ze dne 22. května
1919, čís. 320 sb. z. a n. zůstfrvají i po vyslovené To'zluce v platlmsti ujednání stran i rozhodnutí soudní, učin,ěná pod']e §§ 106 a 108 o'bč. zák.
Z d fl lež i t fr C h d ů vod ů může kterýkoI'i z ro:zloiU!čených manželů žádati za nové spořádání majetkovÝch poměrů pořadem práva. Za takový
dúležitý důvod pokládá odvohcí so<ud připad, že se změní pomčry manželovy tou, mčrou, kterou nebylo lze předvídati a která by smír byla
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jinak utváf-ila, kdyby i,~~livl"'wmnl=m'FflVÍlt:rfH"nJV0'i1rcITmrchlftlIl1l'r~~--c
pO'U'ze ku změně maj,etkov~rch poměrů na straně žalovaného, pomíjeje úp}n;ě
změny poměrů těch na straně žalobkyně. Pro právní názor, že zlepšení
maje,tkových. pOkud se (,-'če výdělečn,Í'ch pomčrů manželky nutno' s hlediska § 19 manž. zák. nechati nepovšimnuto, neposkytuje toto zákonné
ustanovení nižá-dné opory. Dovozovati tento právní názor ze zásady § 91
obč. zák., dIe níž pro manželovu vyživovací povinnost jsou mHjetkové
poměry manželky bez významu, není případným, poněva~ž úprava nároků příslušejících rozvedené manželce byla již dohodol", stran, polkud se
týče sOUdcov6kým výrokem provedena, takže v případě § 19 manž. zák.
nejedná se již o vyřešení této otázky, nýbrž o to, by z dŮ\CGÓ'ů slušnosti
podstatně změněné poměry nebyly pm jednohc> manžela ne,zaslouženou
výhrou a pro druhého nezaslouženým trestem, by hospodářskY slabší
strana neklesla pod tíhou podstatně změněných poměrů, ač druhou 'stranou
bez jejího ohr'Ožení může býti zachráněna. Měl-li, jak odvolací sOlld zjišťuje, .žalovaný roku 1916 mčního příjmu 1840 K a má-'li nyní příjmu
18.763 Kč 98 h, zvýšil se jeho příjem desetkráte. Měla-li žalohkyně robu
1916 měsíčního příjmu jako dělnice 50 K a příspěvek od manžela 20 K =
70 'I(> a má-li nyní na mzdě měsíční příj.em 997 Kč a 20 Kč = 1017 Kč,
zvýšil se její příjem od roku 1916 14Y,kráte, takže ona samojediná má
ročního příjmu 12.104 Kč Bývalý man~el jeH musí z příjmů 18.763 Kč
98 h zaplatiti jí 240 Kč a ze zbytku 18.523 K,č 98 h musí živiti sebe a čtyři
dítky, takže připadá na každého z nich 3704 Kč 79 h, kdežto v roku 1916
z jehO' tehdejšího příjmu 1840 K připadlo na něho a ka'ždé dítě pn 364.
Z toho zjevno, že majetkové poměry manže'lky I$e zlepšily více než o polovici proti příjmům manželovým. Byť tedy i od té doby drahota stoupla,
postihUje pětičlennou rodhm tíže, než-li jednotlivce, a nenÍ' pr'oto oprávněným tvrzení žalobkyně, že jsou zde důležité důvody pro žalobkyni,
ž'ádati nové uspořádání vzájemných majetkov~Tch poměrú.
Čís. 1581.

Prohlášení knpitele, jemuž věc byla již odevzdána, že bude ji až do
zapraveni kupní ceny držeti jménem prodatele, má jen tehdy vzápětí
zpětný převod vlástl)ÍctVi na pro datele, opirá-Il se o platný titul.
(Rozh. ze dne 28. března 1922, Rv I 1006(21.)
Antonín Sch. prodal a také 'Odevzdal Karlu K-ovi staršímu pár koní,
dle které K:arel K. st. prohlásil, že koně
knpní ceny vlastnictvím Antonína Sch-a.
Když pak Karel L. vedl proti Karlu K-ovi mladšímu exekuci zabavením
movitostí, mezi nimiž byl i zmíněnÝ pár koní, domáha-Ji. se' Karel K. 'starší
a Antonín Sch. žalobou dle ~ 37 ex. ř. prohlášení ncpřlpustno.sti e'Kekuce
ollledně "noho, páru koní. Pro c e s n i s o udp Tvé s t o I i c e žalobě
vyhověl, uznav aktivní legitimaci obnlu; žalohců, o >cl vol a c í s'o u d zamítl žalobu ohledně Antonína Soh-a, maje za to, že mll nepřísluší právo,
vylu,čuiící exekuci, ježto prohlášellÍ Karla K-a sta-to se v době, kdy hez
skutečného odevzdání nemůže zalo-žHipřevod vlastnickéh~ práva.
Ne j v y Š š í s o u d nCNyhověl dovolání žalobce Ant'Onína Sch-a.

načež oba učinili novou úmluvu,
zůstávají až do úplného zapla'Cení

Důvody:

Pouěvadž žalovaný proti ro"s.udku druhé stolice, pokud jím rozsudek
prvého soudu, vyhovující žaloběK:arla K-a, by'! potvrzen, dovolání nepodal
a poněvadž jest tím právoplatně vysloveno, že exekiuce žalovaným pr'Ol!
Karlu K-ovi ml. zabavením páru koní vedená pro nároky Karla K-a st.
iest nepřípustnou, jde v řízení dovolacím ji1ž jen o otázku, byl-li také
Antonín Sch. k podání žaloby oprávněn. Obě nižší stolice zjistrly, že
Antonín Seh. prodal a také odevzdal Karlu K-ovi st. pár koní, o 'něž jde,
a že pak .oba po tomto odevzdání koní u.činili nOVOl! úmluvu, po,dle kiteré
K"rel K. st. prnhlásil, že koně zůstávají až d'O úplnébo zap1accení kupní
ceny vlastnictvím Anto,nína Sch-a. Odvolací soud má za to, že Antonín
Seh. nemá žádného z práV v § 37 ex. ř. uvedených, zejména ne .práva
vla-s,tnického, poněvadž uvede'né prohlášení vzhledem k době, kdy bylo
vydáno, a bez odevzdání nemůže založiti vlastnické právo. Dovolání žalobce uplatňuje proti r07)sudku odvolacího soudu dovolací důvc>dy § 503
čís. 3 a 4 c. ř. s. Důvod čís. 3 § 503 c. ř. s. spatřuje v tom, že prý napaden~r rozsudek má v}Tslovně za zji'štěno, že K~arel' 1(. st. má Jen podmínečné
právo na vlastnictví koní, že rozsudek uznává, že toto právo' melO' býti
zahájenou exekucí ztraceno, že dále uznává, že dle § 37 e'x. ř. k dolože'Dli
žalobního práva není ani potřebí důkazu vlastnictví, že, však pře", to
odvolací soud zamítl žalobu Antonína Seh-a s odůvodněním, že nedokázal
vlastnictví; tím ocitá prý se rozsudek v roz-poru sám' s. sebou a se zjištěním Qbou stolic. T<u však dovolání přehlíží, že odvolací soud ye svém
wzsudku vý,slovné uvádí, že Karel K. st. na byl v I a s tni c tví koní,
že ovšem jeho disposiční právo nad nimi jest obmezeno jistými podmínkami, a že Antonínu Sch-ovi nepřísluší žádné z práv v §. 37 ex. ř. uvedených, zejména ne právo vlastnické. Nelze tudíž nahlédn'Outi, v čem by
spočíva.] rozpor dovoláním tvrze<ný. Dovolání není také o'důvodněno, pn·
kud uplatňuje dÍtvod nesprávného právního posouzení věci dle §. 503 čís.
4 c. ř. s. Jak již uvedeno, zji'Stily obě stolice, že dovnlatel Antouín Seh.
proda:i a odevzdal Karlu K-ovi 's.!. sporný pár' koní; tím nabyl Ka,rel K.
na základě platného důvodu a od.evzdáníl po' případě jl'nevzetí (tradice)
vlastnictví koní (§§ 424 a 425 ohč. zák.). Tellrve p'ozději došlo mezi stranami k zmíněné úmluvě, podle které Karel K. prohlásil, že koně zůstávají
až do úplného zaplacení kupní ceny vlastnictvím Antonína Sch-a. Chtěly-li
strany převésti vlastnictví koní opět na původního vlastníka Antonína
Sch-a, bylc> k tomu potřebí týchž ,náležitc>stí, jež vyžaduje zákon pro nabytí práva vlastnického vůbec, tedy platného důvodu (§ 424 obč. zák.), a
odevzdání, tradice {§ 425 obě. zák.). SeházHi jedna z těchto náležitostí,
nemůže býti o př.evodu vlastnictví. reči. Pouhé prohlášení K:a.rla K-a ja.kožto dtžitele a vlastníka koní, že koně zů'stávají až do úplného Z8!p'lacení
kupní ceny vlastnictvím dřívějšího vlastníka .Antonína Seh-a, jest tedy
pro otázku vlastnictví bezvýznamným, uebo! prohlášení to není důvodem
1'0 rozumll' § 424 obč. zák, a bez důvodu není zpětný p:řevocl'vlastnictví
na původního vlastnílka možným. Prohlášením jedné Istrany a přijetím proc
hlášení toho stranou druhou dle § 861obč. zák. múže vzejíti smlonva
trhová nebo jiná smlouva, poskytující os'Obní právo. na věc ve sm}'1slu
§ 85Q obč. zák., nikoli však právo vlastnické jabožto věcné práv" Ir věd
ve smys,IIUJ § 308 obě. zák.; k převodu vlastni'ckého práva s jedné osoby na
Civilnf rozhodnutI. IV.
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jinou třeba jest jednak smlcuvy nebo jiného titulu, jednak odevzdání. Poukazuje-li dovolání na to, že tahové prohlášení, jaké učbúl Karel K. si., jest
dle § 428 obč. zák. přípu'stno, dlužno uvésti, že i převod vlastnictví prohlášením zcizovatele, že bude nadále zcizenou: vě-c držeti jménem přejí
matek, (constitutum possesorium) předpokládá ·platný titul. Prohlášení,
učiněné podle § 428 obč. zák., nastupuje ponze na místo hmotného odevzdání dle § 426; to vysvítá z jasného a určitého znění § 428 v·e· spojení
s § 426 a s marginální rubrikou §:§ 426 až 428 vzhledem na §§ 424 a 425
obč. zák. Platný titul pro nabytí vlastnictví musí tu býti mimo to. Dle

jasného

znění

§ 428

přÍoshlší

právo ku prohlášení tam uvedenému jen zd-

zavateli; Karla K-a st. však za da'nlých okolností- za zcizovate!e považovati nelze. Vlastnlkem koní zůstal tedy i po onom prohlášení Karel K.
st.; Antonín. Sch. se vlastníkem nestal, a ježto mu ne'Přísluší také žádné
jiné právo, jež by provedení exekuce činilo dle,§ 37 ex. ř. nepřípustným,
nehe mu přiznati legitimaci k žalobě dle citovaného ustanovení.
Čls. 1582.

Ustanoveni posledního odstavce'§ 502 c. ř. s. předpokládá. že ve zrušovacím usnesení odvolacího soudu byl projeveu právní názor, vížící soud
prvé stolice. Není-Ii tomu tak, dlužno použiti tředho odstavce § 502 c. ř. s.
<Rozh. ze dne 28. března 1922, Rv I 24/22.)
Ve sporu o 107 Kč zrušil půvo'dne odvolací soud rozsudek prvého soudu,
a nevyhradiv pravomoci, nařídil mu, by ve věci dále jednal a rozhodl,
aniž by byl projevil právnlí názor, prvý soud víŽící. Soud prvé stolice pak
ve věci dále jednal a vynes,1 rozsudek, jenž by'l odvolacím s,oudem potvrzen. Žalovaný napadl rozsudek odvolacího soudu dovoláním, jež s o u cl
p r v é s t o I i ce odmitl jako nepřípustné. I~ e k u r s n i s o ,u d uznal je
přípustn~Tm a předložil je sp.o'lu s dovolad stížností ža1'O'bcovou, obsa'žcnnu
v dovolací o,dpovědi,dovolacímu sondu.
Ne j v y Š š í IS o II d obnovil odmítací iu.sneseniÍ prvéJhu soudu a vyslovil,
že odpadá proto vhok o nepřípustném dovolání.
Důvody;

Rozsudek okresního soudu byl k odvo,lání strany žalované z ruš e n
odvolacím soudem usnesením ze dne 22. března 1921, a nař'Ízeno soudu
pmcesnímu, aby provedené jednání doplnil a novýwzsudek vynesl, poněvadž "rozho'dnuií prvé stolice bylo založeno na maleckém posudku.
vydaném v jiném proces.u, jež vzato v úvahu be,z předchozího průvodního
lusneseni a bez provedení důkazů vůbec, čím,ž porušeny stěžejní zásady
jaJ<!§!§ 266 a 269, tak i §§ 276 a 277 c. ř. s. Takovým postupováním ve
sporu utrpělo provedené jednání takové podstatné vady, jež zabraňuj.!
dúkladné vssve"tleni a řádné posouzeni rozepře, takže n'ezbylD než rozsudek nCl!pa'd'en~r z,r\u~iti a vě,c procesnímu soU'du k dDiP;J:nční říz:enr a vynesení nového roztsudlku vrátiti«. NěcO' jiného zrušovací usnesení neuvádí,
a nevys10vuje z'ejména žádného právního přesvědčení, jež by soud první
stollce podle :§ 499 odstavee druhý c. ř. s. při novém rozhodováni' váwlo,

takže soud procesní při Svem novém rozhodování, jsa prost vší odvislosti
a doplniv jednání Jlodle da!,ého mu poulmzu, opět zcela samostatně podle
svého právního přesvědčení rozhodnouti mohl. Soucl prvé stolice také tak
učinil a 'po doplnění -jemu uloženém žalobě rozsudkemí ze dne 25. května
1921 úplně vyhověl a žalovanou k zaplaceni zažalovaných 107 Kč 40 h
s příslušenstvím odsoudil. Soud odvolací pak rozsudkem ze dne 24. září
1921, ncvyhověv odvolání žalované, ro'zsudek ten potvrdil. Jsou t'l1 tedy
dva samostatné sonhla,sné rozsudky dvou soudů, aniž by soud první byl
před tím poukázán říditi se něja~:(;m právním nazíráním ,a vázán nějakým
právním přesvědčením so·udu vyššího . .Te tu tedy stav takový, jaký by
byl býval, kdyby byla druhá stolice hned první rozsudek procesního sou:du
potvrdila, kdy ovšem by vzhlede'TI k ustan,ovení '3 502 odstavec třetí c. ř.
s. dovolání ,bylo ts,amozřejmě, vyloučeno,. Pa.něvadž však vnitřním dů
vodem, proč dalšÍ' pořad práva se nepřipolvští v takovém lJř"Í'p,adě, jest
dosta,tečná záruka správnosti právního posouz,ení věci, právé ze souhlasu
soudů vyplývajíd, musí pravidlo to 'Platiti i pro případ ten, že první rozsudek prncesního soudu byl zruršen a při tom ncpředeptsána' soudu žádná
právní norma, podle níž by se říditi musil při vynesení svého druhého
rozsudku. Potvrzením tohoto rozsudklu druhého jest přes ustanovení § 502
odstavce třetího c. ř. s. dán vnHřní důvod § 502 ,ods.tavee třetího c. ř. s.,
vylučující další pořad práva. Právem tedy soud procesruí!ak, jak mu to
předpisuje § 507 odstavec první c. ř. s., l1epřÍp~stné dovolání, vrátiv je
dovolate1ce, odmítl a by-!o proto nutno v dovolací odpovědi .obsažené ,UŽno-sti vyhověti' a usnes,ení ,odvnladho soudu, změňujÍCÍ' toto usnesení sou;du
procesního, změniti a' obnoviti vyříze-ní SOIU:dU prvého.
Čis. 1583.

Manžel nellÍ povinen poskytnouti rozvedené manželce pemze na zařizení

domacnosti.

Soud může použíti zásady § 273 c. ř. s, pouze tehdy, nemůže.lí získati
podklad pro rozhodnutí o výší plnění nabízenými diíkazy buď vůbec anebo
s nepoměrnými obtížemi,
Pokud jest v dovo!acim návrhu na změnu rozsudku obsažen též návrh

na jeho zrušení.
Při stanovení výše výživného nelze bez dalšího
postavení manželovu.

přihl!žeti

k sociálnímu

(I~a'zh. ze dne 28. biezna 1922, Rv II 240/21.)
Žalobě rozvedené manž.elky, by manžel byl uznán pl>vinným, platjtI
jí mes!cne na výživné 3000 Ka zaplatili 50.000 K na zařízení domácnosti,
vyhověl pro ce s Jl í s o udp r v é s t o I i ce po'uze, powud se domáhala
placení yfrživného měsíčních 15ÚO K. O d vol a c i s o' II d zvýšil v}rživné
na měsíčních 2000 K, potvrdiv jinak zamítaiící roz.sud'ek prvého oS,oudu.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhavě-I dovolání žalobkyně, pokud se domáhala přisouzeni 50.000 K na zařízení domácnosti, k dovolání oholl stran
co. do nároku na pLacení vÝživného zrušll však mzsudky obou nižších
soudÍ! a vrátil věc prvému soudu', by ji znovU' projednal a wzhodI.
20'
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DÍlvody:

ve 'sJmtkovém stavu

věci

jistj,ch

skutečností,

kterých

potřebuje

ke svému

právnímu posouzení, jež však v nižší st-olici nebyly zjištěny, j'elikož souZalobkyně odporuje rozsudku odvolacímu v oné čcfsti, 'kterou se potvrzuje rozsudek prvé ,stolice, pokud nárok žalobní na zaplacení 5.0..0.0.0 l(
byl zamHúut, z důvodu nesprávného posouzení pn stránce právnf.; než
neprávem. Z ustanovení § 91 ob,č. zák. vyplývá pro manžela povinnost

poskytovati manželce slUlŠnoll v~TživtUi dle jeho. jmění; cO' pod pojem »)výživy« spadá, lze seznati z ustanovení § 672 ohč. zák., Jenž pod pojm',em

tím rozumí' potřeby Výživy v užším slava smyslu (Nahrung'shediirfnisse)
obývání, ošacení a pod. Nelze proto z ustauoven,í § 91 ohč. zák. Vyvozo'vati: povinnost manžela poskytnouti manželce určitý peníz na zaříz·ení
domácnosti, po případě doplnění jeho, ne-boť naše právo všeobecně nezná
takového nároku, vyjímaje případy § 122.0 a 1231 obč. zák., o něi však
zde nejele. Zdali žalobkyně může žíti v podnájmU' čili nic, nenl rozhodným.
Nemístným vša'k jest 'Poukaz dovo'iatelky, že jí soudem byTy přiřčen,y
tři dÍlky, jež s ni ve společné domácnosti žijí, nebo! žalobkyně uplatňuje
, žalohou ,s,vůj vlastní osobní nárok, nikoli nárok oněch dětí, a nelze proto
v tomto SPOf!U se zabývati otázkou, zdali žalobkyně za účelem· opatření
dětí má zapotřebí nějakých kU6Íl nábytku. V tomto směru jest tedy prá vn"
posouzení obou nižších stolic spl'ávné, pročež bylo dovo:lání úspěch
odepříti.

Co se tkne žalo,bkYní požadovaného výživného, jest sporna toliko, jehe)
výše, Napadený rozsudek ustanovil výši dávek d,le § 273 c, ř. 's'. měsíčně
na 2.00.0 1(. Tomu odporují obě strany z dftvodu nesprávného posouzení
po s,tránee právní. Nelze upříti oprávnění dovolání žalobkyně, když dovozuje, že soud jest oprávněn stanoviti výši' sp"rného lúr-oku volným
uvážením dle § 273 c. ř. s, jen tehdy, když dŮkaz 'O sporniÉ výši ue'lze
buď vůbec provésti nebo provedení jeho by bylo spojeno 's, tte'poměrnými
obtížemi. Právem vytýká dovolání žalobkyně, že těchto podmínek zde
není, poněvadž žalobkyně nabízela o majetkových poměrech žalovaného
dŮkazy, jichž provedení není ani nemožné ani spojeno s nepoměrnými obtížemi, důkazy ty však nebyly připuštěny, pokud se týše provedeny. To
tÝ·če se ze~ména tvrzení žalobkyně ohledně jeho vkladu a depotu u banky,
olrledně jeho pohledávek ze stavby tábora uprchlíkÍl jak za firmou Ed. A.,
tak i za erárem, dále ohledně ceny jeho továrny na dřevěné ",boží (včetně
zařízení strojniho a zásob ve zboží i surovinách), ohledně prosperity jeho
živnosti stavitelské a uvedené továrny. Stanovení výše výživného dle
§ 273 c. ř. 's'. bez provedení důkazů těch jest tím pováŽJli'vější, když údaje
žalovaného a žalobkyně ve všech zmíněných bodech tak značně se rozcházejí, že s"ud pro použití § 273 c, ,ř. s. takřka vůhec ani s'polehllvělro
základn nemá, kdyžtě ani výsledek provedeného v řízení v prvé stolici
důkazu znaleckého, spolehlivého a určitého základu neposkytuie, Vůči námitce žalovaného v dovolací odpovědi pro,ti dovolání se stanoviska formelních předpisů pf'Ocesuálních vznesené, že dovolání žalobkyně neluplatňuje dovolacího, důvodu § 503 čís. 2 c. ř. s., a také nečiní dovo'lacího návrhu na zrušení rozsudku, dlužno podotknouti, že dovolání žalobkyně
odporuje nesprávnému užití § 273 c. ř. s. dovolacím důvodem § 503 čís. 4
c. ř. s. a konformně s důvodem tím také činí návrh dovolací na změnu
rozsudJku. Soud dovolací ovšem, ač oprávněno.st uplatňovaného důvodu
d-ovoladhn uznává, nemi'tže vysloviti změnu rozsudku, poněvad-ž 'postrádá

dem tím

důsledkem

jeho udchylného právního nazírání nebyly považovány

za potfebné. Zde tedy jest návrh dovolad na změnu v logické IS.Quvilsl'osti

s dovnlacím důvodem, soud dovolací tento důvod také plně uznává, ale
důsledky jeho nemůže ihned přímo vysloviti; zrušuje-li tedy napaden'ý
rozsudek, činí tak proto, aby ke změně rozsudku dovolatelem navrhovaně
přispěl; zde jest tedy zrušení vlastně ve službách změny rozsudku: jest
přípravou k ní a tedy jest i v návrhu na změnu ro'zslu:dku zahrnuto. Avš'ak
také dovolání žalovaného, uplatňUjící dovolací důvodJ nesprávného, po'se,uzení po stránce právní, jest odůvodněno. OdvolacÍ' soud' pr-orevuje náz.or, že žalovaný jest povinen opatři'U své manželce výživu odpovídající
»sociálnímu postavení žalobce jako stavitele". Ze by bylo přihlížeti k sociálnímu postavení žalovaného, nelze se zákonem sfov'nati, nehledě ani
k tomu, že pOjem »sociálnílrc; postavení" jest neurčitý a vratký, jak zvláště
doby nedávno minulé a přítomné dokavujL Postavení sociální není vždy
ve shodě s duchody a majetkovými prostředky: s,tačí sr,ovnati úředníka
i vyšší hodnostní třídy s válečným zbohatlíkem, jehož prameny výdělku
a bohatství nejsou právě kalé, aby ncudržitelum.t názoru napadeného fů'z
sudku vyplynula bez nutnosti dalšího, odůvodnění. Zákon (v § 9'1 obč.
zák.) mluví o slušné výžiVě dle majetku povinného manžela to znamená
že manželovi pro vlastní obživu musÍzustati tolik, aby sárr: zústal scho:
pen práce a výdělku, při tom ovšem nutno přihlížeU i: k iinirm závazkům,
jež manžet PO stránce majetkové má, v případě přítomném k jeho -povinnosti poskytovati výživu jeho, dětem. I když nutno připThs,(iti, že majetek
ať movitý či nemovitý není pro vyživovací povinnost jedině směrodat
ným, naopak že nutno vzíti v úvahu i jeho hospodářskou sclropnost a
zda'!nost, nepos.uznde odvo:Iací rozsudek tuto hospodářskou SChOPilO'S,t
správně, když na ni usuzuje z jediného' obchodili, totiž z rozsahu výdělku
který žalova'wému vyplynul ze stavby táboruuprchliků v M, v létech
1916 až 1919 provedené. Nelze přehlédnouti, že tato stavb-a byla jediným
příležitostním <podnikem, jehož 'se.žalovanémll' dostalo vzhledem k zvlášt~
ním poměrům, vyvo-Ianým potřebou vzniklou válkou. Není, 'správno usuzovati, že žalovaný i v budoucnu bude míti stejné příjmy, jichž d{lcí!il
tímto OjedinělÝm pndnikem, neboť netřeba zaji'sté blíže dovozovati že
sko'n,čením války přestala i příležitost ku provádění podobně nákla:d~Ých
podniků. Jes! ovšem pravda, že žalovaný podnikem tím dokáz:a! s~'mt
zdatnost 'k podnikům takovým, jiná j'est však otázka, naskytne-li se mu
v budoucnosti i možnost ku podniku pndobnému; 'sdlOp.nost výdělku a
možnost výdělku jsou různ:é pojmy. Ža'lovaný poukázal také k tomu že
živnost stavitelská jest nyní ve. stadin stagnace.; okolnost ta jest ~še
obecně známa, rozs1u.dek odvolací vŠak k ní nepřihlíŽÍ patřičným způc
sobem, uváděje, že to nemůž·e na věci ničeho měniti., poněvadž prý žalovaný jeM majetkově tak situován, že za všech poměrů buďe moci provoz.ovati svou stavitelskou živ·nost ve větší'ch rozměrech, a že tato čin
nost jeho vždycky mu vynese tolik, co pw sebe a SVOll' rodillu hude potřebovati, aby stavit svémupřiměřene žil. Tento úsudekspočfvá právě
na svrchu doUčeném předpokladu, že z jediného podni'ku VÝdělečného lze
usuzovati na '3tejhé výdělky i do budoucnosti, kterýžto předpOklad jak
již uvedeno, není ani sprá,:Tný an~ odůvodněný. Nesprávným jest 'také
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úsudek soudu odva-ladho,- 'že líZellÍm důkazIlÍm zji-$-tčtté-d:-iiehocly-~ze--jrt1ě-llí
žalovaného, »již skoro« stačí ku plac-ení při'sOllZeU}'ch soudem odvolacím
alimentů. Stačí v té příčině poukázati k tomu, že zjištěné jmění poziJstává
téměř výhradně z nemovitostí, jichž výtěžek -není zji§těn, že movité jmění
jest nej'Větší čálStí vázáno, jsO'uc zavazeno' pro dávku z majetku a dávku
z přírůstku majetkového, na kteréžto dávky ostatně soud odvolací rovněž
neprávem při výpočt.u majetku nevzal zřetele, právě tak iacko nepřihlížel
k neproduktivnosti vále,čných pů}ček a rakouských rent. Pokud tedy odvolací soud, k uvedeným okolnostem nepřihlížel, když dle § 273 c. ř. s.
stwl1Iovil výši žalobou požadovaných alimentů, spočívá v tom nesprávné
posouzení, věd po stránce právní, a poněvadž ani v těchto smčtech soud
dovolací ve věci samé nemůže rozhodnouti, ncmajepotřebných zjištění
'skutkových, jeví se nutným ro·zsudek v odpor vzatý zrnšiti také z dů
vodů uplatňovaných dovoláním žalovaného.
Čís. 1584.

Nárok protí státu na vrácení věci, pokUd se týče náhradu za věci, jež,
byvše odňaty rukOjmím a vzaty do uschování vojenským velitelstvím,
se ztratily, jest nárokem veřejnoprávním.
{Rozh. ze dne 28. března 1922, Rv II 403/21.)
Žalobce tvrdi-l v žalobě, že byl vzat po ·s,tátním 'pře'Vratu roku, 1918
československým voiskem jako rukojmí, př; čemž mu byly odňaty věci,
jež mu pa'k při pmpuštění nebyly vráceny. Domáhal se proto ž:a{obo'U';
zadanou na ze'l11ském soudě v Brně, na česko·slov'e.nském. eráru jich vrácení,pokud se týče náhrady. Žalovaný erár vznesl námitky nepřípust
nOSiti pořadu .práva a nepříslušnosti soudu, jež pro c e s II í s o II d P ľ v é
s t o I i c e zamítl :a o žalobě věcně rozhodl. Ohledně řečených námitek
uvedl v d ů vn d ech: Co se dotýče nám,tky nepřípustnosti pořadll práva,
žalovanou stranou uplatněné, ,nemohl soud této námitce přiznati oprávněnost, poněvadž nárok žalobcův na vrkení věci, pokud se týče náhradu
škody uplatňováU' jest z důvodů soukromoprávních. Žalúbce dovolává
, se v prvé řadě poměru us chovatelského, j,enž dle jeho tvrzení vznikl odebráním věcí vojenskiírni orgány; jinak uplatňuje nárok na náhradu škOdY,
'jemu vzniklé nevrácením věd, tedy nárok, kterému dle § 1338 obč. zák.
pravidelně má býti' prúchod zjednán po.řadem žaloby u civilních sou'dů.
Ani druhá námitka žalované strany, námitka nepříslušnosti soudu, není
zákonem .odůvodněna. V této právní věci u,platň·ovány jsou nároky soukromoprávní, nikoli nároky veřejnoprávní povahy; jen však pro tyto
posléz uvedené nároky, pokud jich vyřizování nebylo zákonem ze .dne
2. listopadu 1918, čis. 3 sb. z. a n. přeneseno na nejvyšší správní s.oud,
jest příslušným k rozhodování v prvé stolici vylučně zemský soud v Praze.
Pro tuto právní věc jest dána příslušnost zdejšího so'U,c;u ve ,smyslu před
pisu § 74 j. n. a § 4 nař. vešk. min. ze dne 9. března 1898, čís. 41 ř. zák.
O d vol a c 1 s o n d schválil v otázce, o niž tu jde, náwr prvého soudu.
Ne j v y Š š í so u d zrušil rozsudky obou nižších soudů ř řízení jim
předcházevší jako zmatečné a odmitl žalobu pro nepřípustnost na,s,toupenlého pořadu.

D II vod y:
Ve věci dlužno obírati se nejprve otázkO'U! formáltJí, neIJatří-H snad
nárok na pořad správní, pokud se týče, pak-Ii náleží na: 'pořad soudní,
není-li pro ni příslušným zemský soU'd v Praze podle zákona 'ze dne
2. listo.padu 1918, čís. 4 sb. z. a n. Neboť v obou případech jsou rozsudky
a celé řízen.í zrna-tečny, ke zma{ečnosti však jest přihlížeti z úřednÍ' Povinnosti (§. 471 čís. 7, 494, 513 c. ř. s.). V prvém připadě jest tu zmatek
dle § 477 čís. 6 c. ř. s., ježto věc na pořad práva pak vl,bec nenáJeží,
a v druhém případě zmatek ·dle §. 477 Čí's. 3 c.ř. s., je'žlo piHs.lušnost zemského snu,du v Praze' jest v duchu rozum·u, shora citovaného: zákona výlučná, nemůže ani, úmluvou stran býti -vyloučena a jiný soud' příslušným
učiněn. Dlužno tedy zkoumati základ žaloby. Tato tvrdí, že žalo.bce byl
dne 19. listopadu 1918 v Nadaši vzat československým vojskem jako
rukojmí, dne 20. hs,topadu 1918 jJřevezen do tlodo'ní'na, kde mu; odňaty
byly věcl, o jichž vydání pokud se týče náhradu v penězích žaluje, a
vzaty do uschování posádkovým velit·elstvím tamže a zabaveny načež
později dopraven byl dále do Brna, kde koncem prOSince 1918 b~l propuště'n, aniž 'by mu odebrané v,ěci vráceny byly. Dále uvádí, že věci ty
v Brně nemoho~u býti nale,zeny a trestní řízení, proti ne'známým paohatelům
zavedené, že zůstalo bez v1Tsledku, i mí-ní, že jest 'povinností eráru, ktersr
je v uschování vzal, jemu je vrátiti, případně šk'odunahraditi a stylisuje
žalobní pro'shu také na vráceni odňatých věcí neb zaplacení ceny j,ejich.
Vylíčený skutkový děj jest odpůrcem doznán, až na ,to, že tento po'pírá
že žalobci byly odňaty také druhé jím jmeniované věci vyjma briJantové
náušnice a dva zlaté prsteny. Dle toho byl právní ]Joměr mezi stranami
ohledně sporných věciza10'žen aktem vojenské svrchovanosti státní, a jest
tedy ?e-z odporu poměrem ve ř e j II o p r á v ním, je'ž,to normy, upravu]lCl vykony státní svrchovanosti, j-s.ou normami ve'ře'j,ruoprávními, an stát
v takových aktech vystupuje nikoli jako osobnost sou'kromo·právni nvbrž
jako majitel veřejné moci a osvědčuje se tll' ve výkonU' svých vÝ;ostnich
práv. Nároky z poměrů veřejnoprávních nenáležej,Í' vš!ak na pravidelný
pořad práva, leda že výjimkou jsou zákonn,ým předpisem na něj poukázány, čemuž však v tomto pnpadě tak není, neboť není zákona, který
by na něj nár6ky to,hoto dmhu poukazovaL V p'odrobno's,ti zNoumáno
nejde tu ani o. p·říp.ad zákona ze dne 18. srpna 1918, čís. 317 řl. zák." kd'e
ostatně příslušným jest v prvé stolici' výlučně vrchní soud zemský, ani
o případ' zákona z téhož dne čís. 318 ř. zák., kde ovšem ]J.f1slušným je
shorový soud prvé stolice. To, že věci, žalobci odňaté, byly, jak ani jinak
býti 'nemohlo, vzaty v use h o v á n i, byť i vojenkými oMYbami u vykonávání úřadu, nečiní poměr a nárok z něho po případě vyplývající $0011'krD-lliO'pravním a nelze ho nstrojiN jake nárok z poruš,ení' po-vi1nllosU s,chovatelových, neboť jednak vylí6ený skutkový stav nezavírá v sobě smlou'vll
sch.ovad a jednak nemůže žafobce nárok svůj zakládati a také nezaktádiá
te,prve na uschování, nýbrž již na o dně t í, jež výslovně i v žalobnim
žádání cHuje, ~schování, jež hylo po'uhým jeho důsledkem, úplně tam Vypouštěje. Odnětí však bylo jako již zatčení aktem veřejné moci, jak shora
dovo,zenc. Pokud však žaloba uplatňUje n á hra d u šk'o d y pro připad,
že erár věci nevrátí, tedy í tento nárok není soukromcrprávnÍ
nehoť vyvěraje z vYlíčeného p-oměrU' veře'fnoprávního sdílí ieh~
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povahu a nehodí se tudíž k vyřízení pořadem jJr-á",a~d3e{-§ 1338 obě,
zák. praví, že nároky na náhradu škody m.usí, jako každé j i II é s o uk r orné TI á r {) k:/, uplatňovány býti u řádného, soudce, odkazuje tedy
na pořad práva pouze náhradní nároky SO'ukromoprávního rázu, a nedotýká se příslušnosti v příčině nároků povahy veřejnoprávní. Doložiti
,dlužno, že žalobce nikterak nežalu~e z důvodU: vlastnictví, které ovšem jest
právem 's.oukromým, a nežaluje na vydání věcí z toho důvodu, že mu
erár je zadržuje (§ 366 obč. zák.). On vůbec svůj poměr k věcem neuvádí,
netvrdí, že a jaké právo k nim měl, nýbrž jen, že mu byly odňaty, v čemž
zahrnuto jen tvrzeni detence, jež o sobě vůbec není' právem, nenít ani
důvod delence uveden. Arci praví, že jeho zástupce pátral v Hodoníně
a v Br'ně po jeho věcech (po "mýoh« věcech), ale v celé souvislosti ža!obního děje možno toto při'Svojovací zájmeno chápati jen jako. synonymllm
výrazui věcí jemu (»mne«) odúat-~rch. Tím vším arci není ještě rozhodnuto,
patřHi uplatňovaný veřejnoprávní žalob ní nárok na pořad právní či před
zemský soud v Praze dle zákona shora citov"ného. To ale rozhodovati
netřeba, neboť zde záleží jen na tom, že nárok ten n.epatří na nastoupený
pravidelný pořad práva, t. j. nemohl nikdy platně vznesen býti u zemského
's,",rdu v Brně. Rešiti zde otázku ohled,ně hranice mezi 'příslušnosti úřadú
správních a zemským soudem v Praze na ten Č'as netřeha.

Čís.

1585.

Pro 'Ocenění předmětu sporu dle § ,500 c. ř. s. iest ve valutové rozepd
rozhodným knrS! cizí valnty v den. kdy vynesen byl rozsudek odvolacíh'O
soudu.
Neplatnou iest úmluva •. dle niž měla býti opatřena cizozemská valuta
prodejem československých kOrun na vídeňské burse. aniž k tomu svolil
bankovní úřad; lhostejno, zda česk'Osl'Ovenské koruny měly zůstati v tuzelllSKu či měly býti vyvezeny do Rakouska.
.
PředpiSŮ mezinárodního práva soukromého {§§ 4, 37, 300 obč. zák.) lze
dbáti jen potud, pokud neodporuji nutkavým předpisům práva tuzemského.
(Rozh. ze dne 28. Mezna 1922, Rv II 404/21.)
Dne 10. listopadu 1920 dostavil se majitel žalované firmy do 'směnárny
žaluj.ící vídeňské banky a dal jí příkaz, prodati tého:ž dne na vídeňské
burse 300.000 Kč, výplata v Praze, co nejlépe. Žalovaná firma zavázala
se 'dáti ž'alobkyni 300.000 Kč v Českoslovemské republice k dispo'Sid, sama
mela sí potom vyzvedno'urti u žalobkyně výtěžek prodeje v rako'uských
korunách. Žalobkyně příkaz provedla, žalovaná však Kč nezaplatila, pročež žalobkyně kryla se jinde, čímž jí vzhledem k poklesu rakouských korun
vznikla škoda, "jejíž náhrady :rozdilu to peníze, jejž musela, kryjíc se,
za K:č vydati a peníze, jejž stržila za Kč zakoupené pro žalovanon) se na
žalované domáhala. Pro c e sní s o udp r v é s t 'o I i c e žalobu zamítl.
D ů va d y: Nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. Hs,to.padu
1919, čís. 644 sb. z. a n., v § 18 uv<idí "Opatřování cizozemských valut a
pohledávek prodejem československýoh korun v·cizině dovoleli'o jest jen
se 'svolením bank'Úvního úřadu«. Str.ana ž!alující ani' netvrdí, že žaIovaná
10. };stolp"du 1920, když příkaz ku prodeji československých korun za rakouské dávala, měla k tomu svolení bankovního úřadu. Obejití tohoto

ustanovení Se úle § 21 odstave~ ul'uhý- cit. naL trestá poMtickými úřady_
Žalobkyně namítá, že prý byla od ministra
lutové prováděti. Avšak tvrzení toto není

financí zmocněna o'bclJ.ody vapravdivé, protože dle citovaného nařízen.í není to možno. Cizí valwtu lze si totiž obstarati jen dle § 5
cit. nař. u banky, ústavu nebo Hrmy, k obchodu cizozemskými platidly
oprávněné (§ 2 cit. nař.). Jiz z této, styl'rs.ace jest patrno, že tu jde O tu·
zemské banky, ústavy nebo firmy, což ostatně výslovně jest řečeno
v §, 2 cit. nařízenÍ. Jednání žalova,n,é, že totiž 10. listopadu 1920 dala žalobkyni příkaz k opatření valuty rakouské, jeví se tedy býti nedovoleným
j'ednáním, t. j. přestoupením § 18 cit. .nař., jež jest trestné dle § 21 odstavec
druhý cit. nař. Poněvadž všruk smlouva, která jest praH .zákazu zákona,
jest neplatrra (§ 879 obč. zák.), jest míti :ta to, že smlonva mezi žalova,nlOu
a žal.obkyní příkazemžalovaué a přijetím téhož na slraně žalObkyně
vzniklá, jest neplatna, takže nemohly z ní povstati právní účinky. O d v ol a c f s o II d f'Ozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvotatelka dovozuie, že
v tomto případě se nejednalo o prodej československých komn v cizině,
nýbrž a prodej v tuzemsku, prolože ,s.JOVY »výplata v Praz·e" bylo výslovně ujednáno, že žalovaná firma má dáti 300.000 Kč žalující straně
k disP'osici v Českoslo,venské republice, že tedy neměly smlulvní, strany
v úmyslu, vyvézti československé koruny do ciziny, a že šlo pcmze
O 'S.měnu valuty v t!UZemsku. Dle vlastního tvrze'ní žalUjící strany dal dne
10. listopadu 1920 Arnošt L. jménem žalované fi,my žalujicí bance příkaz,
aby téhož dné na 'vídeňské burse pmdala co nejlépe 300.000 Kč, které jí
žalovaná firma dá k dispo,sicl v Československé republice, a že výtěžek
tohoto prodeje si měla žalovaná firma vyzvednouti v rakouských korunách. Šlo tndfžo nákup rakouské valuty na vídeňské burse prodejem
českos:]ovenských konin, které žalovaná firma dle vlastn,ího tvrzeni žalující strany měla této dáti k disposici v Československu. Je jasno, že efektivní iuskutečnění tohoto obchodu se nedá provésti jinak, než vÝvozem
československých

korun do dziny, a

nemůže

na tom

měmHi

niie .ani ce:}kem

nejasná dolnika "Zahlung Prag«, která, má-li účel', zastříti pravou povahu tohoťo obchodu, nemůže značiti' v)"platu\ nýbrž spíše sI:ož,ení česko
slovenských komn v Praze, aby sloužily jako úhrad'a za cizozemskou
valutu koupenou ve Vídni, tedy v cizině. Účelem takového složenlÍ česko
slovenských korun nebyla tedy směna tu'zems;ké valuty v Oe1skolslovellské
republice. jak odvolatelka tvrdí, nýbrž s],o'žení československých korun
v tuzemsku stalo se jen proto, aby za uě koupena byla cizí v'aluta v ciziuě. Prodej českoslov'e,nských komn, takto složených, měl býti proveden
ve Vídni, musí tedy, nejd'e-li o zastřený obch.od diferenční, tuzemská valuta bÝti převezena do ciziny, aby tam na cizozemském trhu prodej'em
českoslc}Venských korun opatřena byla cizozemská va'luta. To však nařízení ze dne 28. listopadu 1919, čís. 64~ s,b. z, a n. bez výs,lovného svolení Bankovníbo úřadu zakazuje. Tako'vým svolením Bankovního úřadu
se všakžallující 'strana vykázati nemohla, právem proto prvý soud uznal,
že jde ,o právní jednání v tuzemsku zakázané a tudfž' neza vazujicí. Odvnla'te1ka nemůže se také odvolávati na sku,tečnost, že smlouva, tvořící podklad žalobního nároku, uzavřena byla v cizině cizozemci s příslušníkem
tuholo státu a že tedy smlo,uvu tu ve smyslu § 37 obč. zák. sluší posuzovati dle zákona mílSta, kde byla u,zavřena, aniž může odvolatelka z před
pisu § 300 obč. zák., který stanoví, že movité věci PQdr'obeny jsou týmž
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zákonům, jako jich vlastník,
příslušÍ' ža'lující straltě,' maJlcl

Vyvozovati, že pohledávka, o kterou jde,
sve sIdlo ve VlOnI, ze tudIz platt pro on-~
pohledávku rakoU'ské zákony, zejména když obohod Thzarvřen byl žalovaným osobně ve Vídni a byl uskutečněn na burse vídeiíis:ké. Třeba snad
právní jednání, o které žalujÍCÍ s,trana opírá svůi nár,ok žalobní, je platným v republice Rakoluské, nikdy nemůže býti závazným v území státu
Československého, protože zde platnému vzniku jeho vadí výslovný zákaz zákonnÝ. Pro území republiky Československé nemohla žalující straně
nikdy vzejíti proti žalované firmě platná pohledávka, nebol předpisy mezinárodmiho, práva soukromého v §§ 37, 4, 300 obč. zák. vytčené zřejmě
mají platnost jen potud, pokud jim neodporUje nutkavý předpis. práva
Československého. Takovým nutkavým předpisem jest zákaz nař. ze dne
28. listopadu, 1919, čís. 644 sb. z. a n. a nemůže tedy právní jednání v cizině proti tomuto 'zákazu uzavřené nikdy nabýti platnosti v republice Ce. skoslove,nské.
.
Ne j v y Š š f 's' o II d nevyhověl dovolání mimn jiné z těchto
důvodů:

Nejvyšší SOIud dal si především ctázku, zda hodnota předmětu, o kte"
rém rozhodoval soud odvolací, převyšuje 1000 Kč, zda tedy d>ovolání
z potvrzujícího rozsudku odvol'aciho soudu joest přípustné. K otázce té
dlužno 'odpověděti kladně, poněvadž, má-li býti m'čena hC'dnDta sporného
předmětu v řízení o d vol a c í m, na níž závi!sf p·řrpustnnst dovo1ání,
nutno čítati kurs zažalovaných korun rakouských pod'le dne, kdy byl vynesen rozsudek o d vol a c í, t. j. dne 19. září 1921, v té době však, jak
dovc.lacím~u~ s'O'udu známo, hodnota zažalované pohledávky činila více ne,ž
1000 Kč, by! později klesla pod tuto mez.
Co do ďov-olacích důvodů čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s., připomíná se toto:
Zcela s'Právne odvodil soud prvé stoli'ce neplatnost obchodu, žalobkyní
tvrzeného, již z § 18 nařízení vlády ze dne 28. Jisto,padu 1919, čís. 644
sb. z. a 'u" Dle přednesu žalobkyně měla tato žalované firmě opatřiti komnyrakollJské, tedy cizozemskou valutu pr-odejem česko'slovenských
komn na vídeňské burse. tudíž v cizině. Takováto transakce' dovolena dle
§ 18 dotčeného nařízení jen se svolením bankovního úřadu. Že tento úřad
k ní svolil, žalobkyně v druhé a tře'tí stolici více netvrdila. Na přestupek
u,sta'lllovení § 18, jehož účefem patrně bylo, čeliti spekulaci s českosloven
skými korun~ami v cizozemsku, ano i na pokus přestupku stanoveny vš'ak
dle druhého a čtvrtého odstavce § 21 téhož nařízení trest vi<zení a pokuta
jako·ž i propadnutí předmětu trestného činu. Šlo tudíž dle vlastních údajů
žalobkyně o z"kázaný, trestný a proto dle § 879 obč. zák. neplatný
obohod valutový, z něhož žalob'k:yně 'niemůžeprotl žalov8>né odvoditi žádných nároků, zvláště když odvo-lací soud správně vyvrátil námitku žalobkyně, že prý v tomto případě nelze použíti nařízení ze dne 28. liSl-opadu
1919, čís. 644 ,b. z. a n., ježto jde o obchod sta vší se ve Vídni. S tohato
právního hlediska ne'"ejde však na tom, zda českosl:ovenské koruny měly
zůstati v tUMmsIm či zďa měly do R"kouskfl' bÝti vyvez,cny (§ 13 dotč.
nař.); případný odpcr předpokladu odvolacího soudu, že valuta měla býti
převezena do ciziny, se spisy netýká se prato části podstatné a uespadá ,
tudíž po'd:§ 503 čís. 3 c. ř. s.; - a okolnost, 'že nebyli slyše.ni znalci o tom,

,že... dolfl7,_ka _»)v1T1l1ata v Pra~e~( znamena, ze ,česk~~sIo~enská valuta Rmě1a
zůstati v tnzemsku, nezaklada vady odvolaclho rlzem po r-ozumu :; 503
čís. 2 c. ř. s. Zároveň však plyne z tcho, co uvedeno, že odvolací soud,
potvrdiv rozsudek prvního soudu, jímž žalo'ba byla zamítnuta, nePosoudit
věc mylné po stránce právní (§ 503 čb.. 4 c. i". s.).
Čís.

1586,

Ochrana Ilájemcí't {zákon ze dne 8. (lnbria 1920, čís, 275 sb, z, .., n,)
nevztahuje se na toho, kdo měl dříVe naturální byt na základě § 3 zákona
ze dne' 19, března 1920, čís. 186 sb, z, a n., aniž by p>ři skončeni služebního
poměru bylo umluveno nájemné výslovně nebo konkludentním činem,
(Puzh. ze une 28. března 1922, Rv II 112/22.)
Žalovaný, čc!nický dlistojník, u.žÍ\'al sll1že,bního bytu a, když se zdráhal, odešeď na od;počinek, byt opustiti, žaloval ho četnický ubytov<éeí fon~
o vyklizení bytu. O b a niž š í 'sou d y žaloM vyhověly, o cl v 0' I a c 1
s o u d uvedl v důvodech: Nesprávné právní posouzení spatiíuae odv-D'late!
'v názoru prvého soudce, ze se tu jedná o naturá'lní byt a n·iko.Jiv o najatý
byt na základě nájemní. smlouvy. Odvolací sO'ud všwk 'přisvědčuje prvému
soudcL Nal1úálnt (služebnO byt jest vždy jeu přívěskem sl·užebnÍ" emlouvy,
nepřihlížejíc k temu, zda platí Se za byt odmeua čili" nic. Užívání takovéhoto byllu' jest Posuzovati dle ustanovení O' služební smlouvě a nikoliv
dle smlouvY nájemní. Z ustanovení § 3 zák. ze dne ll. března 1920, čis.
186 sb. z. ano vyplývá zřejmě, že se četnickým důstojníkům byty nepronajímají, nýbrž že se jim přikazují naturální byty za jistou odměnu, již lze
vysvětliti tím, že se u těchto dŮ'stojníků jako II jiných státních z:aměslnanců
má platem v hotovosti krýti též potřeba bydleni. Dostali-li: by tedy byt
bezp·latně. požívali by částečně dVOjnásobných příjmll. Nebylo-Ii denním
ro"zkazem ze dne 9. března 1920, v němž se též mluví -D' naturálním bytě
o.dv.o'latele, přikázání toboto bytu výslovně omezeno na dobu .aktivní
služby, nelze z toho, jak s.amozřejmo, soueliti, že se byt přikaZUje přes
tuto dobu. FormálníhO' vzdání se by!,t: nebylo třeba, když ža'lovaný šel
d,o pense; ukončením sl·užeb111ho poměru 'pozbyl právního dů'Vodu, byt
nadále podržeti. Také uiištění představeného žalo·vaného, že níkdo o:dvo'latele nemůže nutiti. by byt opustil, bylo by úplně bezvýznamným, jelikož
představený ve službě není s to, by nalO'žil se služe'bním bytem; prohTási!
tím zajisté jen svůj o'wbní názor, jenž n,ení rozhodným. Ze byl žalovanému, když hyl dán na· odpočinek, byt jeŠ'tě po několik měsíců ponechán,
a to proti placení odměny, z tohlJ nelze souditi, že nájemní smIOlw:a' byla
mlčky uz-avřena. Toto trpění neznam·ená ještě uzavření nájemní smlouvy,
jež by se mohlo stg ti jen za spollu:působcní zákonného zastupitelstva žaluiícího fondu. Taktéž jest úplně bezvýznamným; že'dc,tyčná budova jest
erárem jen naj.a:ta :a' že nenÍ- .erárním '~.ta v·ením. UstanovU'je-li I§ 32 zák.
o ochran,ě nájemníků jisté výjimky,pm které ochrana nájemníků neplatí,
nelze z toho so·uditi, že jest tohc> zákona používati tam, kde nájemní
sm·louvy nenÍ.
Ne j v Y š š í s o u d nevybověl dovoláni.
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Duvody:

Dovolací soud sdílí názor druhé stoEce a poukazuje dovolatele na dů
vody uapa'deného rozsudku s dodatkem, že sporný právní poměr nutno
posuzovati dle § 3 zákona ze dne 19. března 1920, čis. 186 sb. z. a 'll., jenž
nabyl účtnuosti dnem 1. ledna 1920. O nájemním poměnr nelze mluviti ani
proto, že náhrada za užívání naturálního bytu žalovaného nebyla nmlu"
vena mezi stranami, jak to předpokládá pojem nájemného ve smyslu
§§ 1090 a násl. obč. zák., nýbrž určena dle § 3 zákona o úpravě s!užebnÍ'Ch
požitků četnictva, což též vyplývá z dopisl1 zemskéhO' četnického velitelství. Tohoto právního rázu tato náhrada nepozbyla tím, že žalovaný
i po skončení služebního poměru bytu používal, nebo'! ani dle přednesu
žalovaného ,nedo,šl'o k výslovnému uzaJvření náiem'llí smlouvy a k wjednárií
nájemného. Mlčky nájemní smlouva nebyla uzavřena, jelikož dle § 863
obč. zák. lze mlčky projevovati vůli pouze talCO'vými činy, jež neponechávají žádného rnmmného důvodu k pochybno·s,tem. Takových činl'
,oprávněného representanta žalujícího ubytovacího fondu Žal(Na-mÝ v první
stolici neuvedl: nehledě k tomu dlužno pochybovati' o tom, že by četnická
správa, j.ež Se snaží, zajistiti byty činn:(rm přís-Iušníkům četnkkého sboru
za nynější bytové nouze u'Zavírala nájemní smlouvy s důstojmíky, již byli
přeloženi na trvalý odpočinek. Jelikož zákon ze dne 8. dubna 1920, čís.
275 sb. z. a n. chrání nájemníky a nájemflíbo, poměru zde nenl, jest zbyteĎný poukaz d,ovolaťelův na vřádní nařízení o ochraně zaměstnanců I}Oužívajících bezplatného bytu a na zákon o poměrech domovníků.
Čís. 1587.

Žaloba o zmatečnost. Právní moc čítá se ode dne doručení zástnpci
prý nepovolanému, lhůta § 534 čls. 2 c. ř. s. ode dne doručení str a n ě
samé.
Výrazem "dluhopis« čl. 274, odstavec druhý, obch. zák. míní se též
směnky. Protidůkaz, že nejde o iednání, náležející ku provozováni obchoou, musí se podávati z listiny samé. Není zjednán tím, že obchodník
se podepsal jménem občanským. od lirmy se nchylujícím.
<Rozh. ze dne 28. března 1922, Rv II 119"22.)
Smcne,čný příkaz, vyďaný

o

směnce přijaté

S. N-em by'l

doručen

dne

29. března 1921 Gustavu N-ovi, prokuristovi firmy Zikmund N., jenž o něm

dále ničeho nezařídil. Dne 12. července 1921 podat Zikmund N. žalobu
o zmatečnost, je'žto pI.a'tební příkaz nebyl dor.u,čen oprávněnému zástupci.
O b a niž š i s o u rl y žalobu zamítly, od vo I a ci s o u d z těchto d ů
vod ů: Žalobce spatT"uje nesprávné právní' pnsouzení 'případu v tom, že
prvý soud uznal 'směnečný platební příkaz ia správné firmě Si'gmund N.
doruče'ný, i když doručení stalo se k ruk-oum prokuristy Gustava N. Dle
ž<tlobcova' iníněn.í nelze pokládati doručení platebního příkazu k rlukám
prokuristy vůči firmě za platné, protože odporovalo ustanovení § 93
nd-stavec druhý a § 106 c. ř. s. Dle těchto mí-st zákona mohou totiž žaloby,
poknd se týče (§~ 550 a 559 c. ř. sJ směnečné pla'tebnul příkazy don.r6eny
býti prokuristo'Vi jen tehdy, týká-li se sporná věc provozování principá-

lova pc>dniku. V tomto případě nebylo prÝ žalovanou bmkou prokázáno,
že směnky, na jejichž zaplacení směnečný platební příkaz zněl, týkaly se
provozování obchodrríh1l podniku Sigmund N. Byl prý opak toho ve smě
nečném sporu Cw IV 36 /21 dokázán. Dle výpovědí těchtO' svědků nesouvisely 'PťÝ směnky s provozováním obchodu firmy Sigmund N., nýbrž
byly to směnky toliko Gustava N-a z jeho souhomých obchodů, které
s' po,dnikem iirmy Sigmund N. neměly ničeho spole,čného. Ostatn,ě je prý
již ze samotných směnek vidno, že se nevztahovaLy na podnik firmy
Sigmund N, Na směnkách je to,tiž uvedena jako trasát firma S. N., směnky
jsou také podepsány S. N., firma vš'ak z'něla Sigmund N. a jen takto bylo
firmu dle obchodního rejstříku znamenati. Pro tento nesouhlas pojmenování trasáta' na směnce a jeho podpiSU ,na ní ;5, pravým zněním firmy,
o čemž se soud'ce nahlédnutím do obchodníh,o rejstříku mohl přesvědčiti,
neměl prý ani směnečný platební příkaz býti na firmu Sigmuud N. vydán
poklu:d se tÝče uemě1vydaný směnečný příkaz pro pochybnosti, které
z nesouhlasu pe>dpisu na směnkách s pravým zněním firmy musily ohledně
souvisLosti směnek s podnikem firmy Sigmund N. vzejíti, nikomu jinému
'
býtid'oru'čen než majiteli firmy samému. Z těchto důvodů je dle mínění
odvolatelova doručení směnečného platebn,ího příkazu do rukou prokuristy nesprávné a trpí pr~~ směnečné řízení, ježto nesprávným doručením
platebního příkazu bylo žalc,hci znemotněno nas,audě jednati (§ 477 čís. 4
c. ř. s.), zmatečností dle § 529 čís. 2 c. ř. s. Avšak tyto odvo,latelovy výv·ody nejsa-u správné. V první řade nelze přis-vědčiti žalobci, že směne'čný
platební příkaz neměl vůbec proti firmě Sigmund N. býti vydán. Směnky
měly nepopřeně všechny náležitosti platuých směnek, k pochybnostem
o 'pravosti podpisu' na nich nebylo příčiny a dle § 557 c. ř. s. více než toho
k vydání ,směnečného platebního příkazu není zapotřebí. Nebylo' pO'vinností soudce v ,kazdémpřípadě věcně příslušného, by'pře,di vydáním platebního příkazu nahlédl do obchodního rejstříku a zjišloval pravé znění
žalované firmy. NesouhLas poďpis·u na směnce S. N. se zněním firmy v žalobě nebyl dostatečným důvodem pro odepření směnečnéhO' p,latebního
příkazu. Uplatňovati tento nesouhlas bylo věcí námitek žalované firmy.
Také nebylo důvodu, pochybovati {} tom, že směnky iSOuvisejí s provozováním p'Odniku firmy Sigmund N. a že je tedy připu,stno-, směnečuÝ
platební příkaz doručiti k rulmum prokuristy. Podle ustanovení čl. 274
obch. zák. ph,tí smlOUVY, ujednané obchodníkem, za smlouvy uzavřené
pj'iprovozování podniku a dluhopisy" - zajisté i směnky _ obdwdníkem
předepsané jest pokládati za vydané v provo0ování podniku, pokud neplyne z dluhopi",u, opak. Vzhledem na toto ustanovení zákona byle> také
pokládati 'směnky podepsané S. N-em za směnky z obchodu firmy Sigmund
N. a v důsLedku toho mohl vzhledem k 1lstanovená :§, 93 odsta'vec druhý II
106 c. ř. s. směnečný platební příkaz, vydaný na tuto firmu, doručen býti
jejímuprokll'ristovi. Z ustanovení právě cit. čl. 274 obch. zák. plyne také,
že nebyla na žalované bance, by ona prokazovala, že směnečný platební
přík<l'Z týkal se pmvozo'Vání obohodu firmy Sigmund N. Naopak hylú na
této firmě, by prokázala, že domněnka čl'. 274 obell. zák. v tomto případě
nemá místa. Tohoto' důkazu firma Sigmund N. nepodala a žalobcov()
tvrzení, že důkaz tento je svědectvím ve sporu Cw IV 36í21 podán,
správné není. Svědci ve svých vÝp'(}vědkh ,se nedotkli otázky, zdali
směnky týkaly se podniku. iirmy Sigmund N., pokud se týče naprostD
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nepD'tvrdW, že se obchorlu_.tótn firmy 1Jet1Tka'ly~Z...lohfr..,.-L~w.!Ot'
plyne, že doručení směnečného platebního příkazu do rukou prokuristy
Gustava N-a stalo se dle zákona a že zmatečností dle § 529 čís. 2 c. ř. S'.
tento platební příkaz netrpí. Jestliže Gustav N. směnečný platební příkaz,
jemn jako prokuristovi iirmy Sigmund N. doručený, firmě neodevzdal,
o něm jí ničeho. nesdělil, námitek proti' nčmu nepodal :a jej v právní moc
vejiti nechal, prohřešil se sice na svých povinnostedl vůči trrmě, tak že
,se tato může na něm hojiti, avšak pro toto porušení povinností prokuristových směnečný platební příkaz zmatečným není. Z toho, co předesláno,
plyne dáLe že žaloba nebylaa,",i zavčas podána. Zalabu "' zmatečnost
p"dle § 529č1s. 2 c. ř. s. jest dIe \u:stanovcní§ 534 odstavec druhý c. ř. s.
podati do jednobo měsíce ode dne, kdy udánlivě zmatečné rozhodnutí bylo
straně doručeno. Dle shora uvedeného byl směnečný platební příkaz doručením do rukou prokuristy Gustava N-a pl:alně firmě Sigmund N. doručen, domčeni to stalo se dne 29. března 1921, žaloba však byla podána
až teprve 12. července 1921. Žaloba je tedy opo'zděna a bylo ji též z toho
důvodu odmítnouti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhovčl dovolání.
Důvody:

Nejprve jest zkoumati, zdali žaloba podána byla v zákonné Ihůtč § 534
2 c. ř. s., protože by ji,nak nebylo bývalo věc projednávati a rozhodnouti mZSiudkem, nýbrž žalobu jako opozděnou usnesením odkázati <§§
538, 5430. ř. s.). Dle ;§ 529 čís. 2 c. ř. s. lze žalobu toll010' druh'l1i podati:
teprve po právni moci rozsudku, ale touto prá,vní mod mínÍ' se prá'vní
moc nastalá uplynutím .odvolací lhůty od doručení rozsudku oné osobě,
která stranu udanlivě neprávem zastnpo-vala {falsu s procurator), k vůli
kleréž vadě právě žaloba o zmatečnost se vede: je to tedy pro ten případ,
že tvrzený zmatek tu opravdu jest, právní moc jen domnělá, 'I1E!bo, jak
Neumann praví, zdánlivá. Počítati tedy IhMu § 534 čís. 2 již ocl tohoto
doručeni z á!S tli P c i li dán 1i v ě II e 'P' o v n I a II é ITl ll, jak činí nap:a'denÝ
ro'Zsudek, jest předbíhati ve ci samé, neboť pak musí býti napřed prokázáno, že to byj zástup-ce povolan}i, že tedy tvrzený zmatek dán není, což
jest teprv otázkou sporu II věci samé, kdežto pro opozděnost d'lužno žalobu odmítnouti bez projednávání věci (§538), kdy tedy ještě o povolanosti či nepov,olanosti jednavšíh" prokurátora rozhodnuto uení a býti
nemůže. Dlu.žno-li však o opozděnosti žaloby rozhodnouti, aniž by se
povolanost prokurálora zkoumala, nemůže s.e lhůta k žalobě pO'ČÍtati ode
dne, kdy rozsudek doručen jemu, nehoť možná že jest skutečně nepovolaným a že tedy doručení to neplatí jako doručení straně, od kterého§ 534
čís. 2 lhůtu k žalobě počítá. Z toho všeho jde, že zákon má na mysli dVOjí
doručení: právní mcc, jež jest dle § 529 čís. 2 podmínkou žalohy, čítá se
{jd doručeni zástuPci udanlivě nepovolanému, lhůta § 534 čís. 2 však od
doručení str a n ě samé, jak zákon výslovně naříznjc, nebo {§ 39 c. ř. s.)
Jejímu vykázanému zástupci, ú nějž SpOT nejde, niko1i však od doručení
zástupci, na jehož udanlivo'li nepo'volanost žaloba zm:atečnost a tudíž
žalobltí náwk právě zakládá. Ciní-li se tak, je to hysteron proteron a věci
paJk točí se v chybném kruhu. Sku!ečliě také rozsudek vrclmíiho, sGUdu
nap.řed dovodil povolanost prokurátora a rozhodl rozsudkem ve věci samé,
čís.

z~ul1í:tnu-\.: žalobu, a -tc-prv na základě dovoděné p-ovolanosti prokurátora a
tudíž platného doručení dOVOZUje i opozděnost žaloby, pro kterou však

hy] by musil sqncl ten žalobu odmítnouti usnesením <§. 543)
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však

nebylo již možno, když už rozsudkem žalobu zamítl pro be~důvoclnost.
Straně samé nebo jejímu vykázanému zá'stupci nebyl však rozsudek,
o jehnž zmatečnost žalovánc, 'Posud vů>bec doručen, neboi dl-e spisů
Cw IV 36/21 návrh její na takové doručení byl do'konce prvým a rekursním soudem prá\'oplatně zamítnut, i nepočala proto lhůta § 534 vŮ'bec
ještě běžeti a jest tedy žaloba včasná. Ovšem jen z lohoto důvodu nikoli
z důvodu dovolatelem uplatňovanéhe" že lhůtu čítati jest ode d'n:e kdy
se o žalobě <s'nad o· rozsudku?) dověděl, což prST se stalo teprv z' exe~učního u'snesení -- neboť toto nabytí vědomosti nehraje v případě žaloby
tohoto druhu; nižádné l'ole. Tak nauka i praxe.
Ve véci samé má se věc po zákonu takto: Že směnka akceptována
byla podp'Ísem "S. N.«, kdežto firma Zikmu'lid N., tehdáž žalovaná nyní
žalu'iící, byla oprávněna podpisovati jen plným jménem "Zikmund N." (do
1I. května 1921 vlastně "Sigll1und N.«), že tedy snad, jak dovolatel dovozude, neměl pro tuto "' pro další pochybnosti o pravo-sti podpisu platební
příkaz vedle -§ 557 c. ř. s. býti vůbec vydáván, je Iho-stejno, 'neboť nedostatek podmínek pro vydání příkazu, zákonem žádanýoh, není důvodem
žalo'by o zmatečnost die Š 529 čh. 2 c. ř. s. Tlm Je jen nedostatek zastou-pení i jest tedy v tomto případě rozhodna jen otázka', zda-li Gustav N.
jakoi prokurista firmy Sigmund N.oprávněn byl platně při'jmouti platební
p~Íkaz, znějící proti této fir!1~ě, jejíž samomaj.itelem byl a jest ža1ujfeí' nyní
Zikmund N. Tu :u.stanovuje S§ 106, 550, 3 a 559 c. ř. s., že žaloba pokucl se
týče směnečný platební pHkaz mlÍže býti doručen k vlastním rukám žalovaného, 'nebo ve věcech, jež se na provozo;vání obchodní živnosti' nějaké
osoby vztahují, k rukám prokuris,ty žalované firmy (§ 93 žalovaného
principála). Jde tedy o to, zdali směne>ční věc, o kterou jde, v z tah oval a se 11 a p r () voz o v á II í ob c hod II Ž a 10, b c o va'. Tu ovšem
má, pravdu d-ovolatcl, mí;ní~li, že při posuzování ,této otázky není rozhodným objektivní stanovisko soudce, platební TQ"kaz vydávajícího, zda
mohl důvodně míti za to, že jde o věc na provozová'ní principálo-va abc-hodu se vztahující, čili zda o tom mohl míti podstatné p-ochybnosti nýbrž
že rozhoduie jen objektivní fakt, zda vsku1ku věc se na provowvání o'bchodu toho vztahovala. A to jest Ien zkoumati. A tu ustanovuje čl. 274
ods,tavec druhý obch. zák, že ,o d I u hop i sec h od, obchodníka podepsaných platí, že podepsány byly v provozování jeho obchodní ži'vnosti
pokud se z nic h s a m Ý C h opak -nepOdává. Výrazu "dluhopis« užito t~
v nejširším slova smyslu a míní se jím, každá 'zavazovacÍ' listina zejména
a obzvláště též smě n k y, nebeť práVě směnkami zavazuje se '~bchodník
n~j,č,:st~jL spíše než dl~hopisy jinýh!i. Právní pres:umpce, že jde o jednání,
prmalez!te ~ provozovaní obchodu podpisatelova (akceptantova), připouští
SiC': protIdukaz, ale jen z II S t i II Y S a mé": na d'ůkazy jiné na -p'ř. na
svedky, kteří by potvrdili, o jakou záležite,st šlo, z -če'hož by se pak podávalo, že nepatřila k prnvozování obchndu, naprnsto s;e odvolávati nelze
a nem~ou býti tedy ani připouštěny, a to ani te,hdy, kdyby teprv ve
spoJem s mml z hstmy samé plynulo, že nešlo- o obchodní záležitost. Opak
tedy mus,í se podávati z listiny samé úplně a bezpochybně. K lomu ale
nestačí samo '0 S'Obě už to ,že o'bchodník znamenal (podepsal) jménem ob-
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-čalnsk~im od firmy v tom onom \iZhiedU se Uc11yhtjŤcit~:-1;:'to v-š:_shť):~ie
se pak s naukou, tak s praxí čl. 275, odstavec .dr:ulty, ob.:h. zak. a, lak
vidno, i s jeho zněním a duchem. Užijeme,li toho na dany pnp:;d: 'sezname,
že právní presumpoe, ze 'směnky poďepsány byly v Pro'vozovam obchodu,
nenl nijak vyvrácena. Ony jsou vydány na f i r m u S. N. (na adresu "F.a.
S. N.«) v K., což přímo svědčí na ohchod. Jediná 'námitka pak byla" ze
akceptovány jsou podpi'sem »)S. N.«, což je občans~á zk,r~tka., Jmena
Sigmund N., kdežto firma měla dle rejstříku znamcnana. bYlI "S:gmund
N.« (nyní "Zikmund N.«), což ale, jak fečeno, sa~o prOÍ1duka~ ~vonÍ1 ,nemůže. Svědci a spisy, na něž se dovolatel odvolaval a ~,dvolava, mUSl tu
zústati vůbec bez zřetele (arg. čl. 275, 2 »z 111ch samyclt,,).
Čis. 1588.

Nepřípustnost pořadu práva pro žalobu, jíž obec jako representantka
veřejnosti domáhá se práva výkonu služebnosti po pozemku jako cesty
veřejné.

(Rozh. z,e dne 29. břez,," 1922, R I 339/22.)

Žaluiící obec domáhala se soudníhO' výroku, že jí jakožto repres;mtantce veřejnosti ·přbluš1 proti žalovaným po' jejich stavební parceLe pravo
chůze a jízdy a že žalovaní porušili tuto služe'bnost Hm, že při vjezdu ~
výjezdn svého dvora na obou koucích postavili p~, 2 pilířích tak" že nyu~
jest ZJflemožněuo projížděti s povozy a cesty uZlva!t. ?alovam vznesl!
námitku nepříp:ustnosti po,řadu práva, jíž s o udp rve s t o II c e vy~
hověl a žalobu odmítl.R e k u r s u í's,o u d zamítl námitku nepřípu:tno:t~
pnřadu práva. D ů vod y: Náz.oru soudu prvé stolke~ -' že- strana za1uJlcl
domáhá se žalobou zachování veřejné cesty po stave,bn:parcele a ?ds!ra-

ním čili nic, spao" toliko do oboru práva' soukromého, a jednati a rozho.dovafio takOVÝchto e,tázkách jsou jlříslušnými toliko soudy, nikoliv úřady
samosprávné.
N e j v y Š š f s o II d obnovil usnesení prvého so:udu.
Dův(}dy:

Dle jedině směrodatné žalob ní pros,by cřomáhá se žaJ.obkyně vy-dání
rozsudku, že jí jako represe'ntantce veřejnosti přísluší právo služebnosti
jízdy a chůze mlýnem ~po stavební parcele), žalc<vaným nesporně vlastnicky patřícím, j,ako'žto po cestě veřejrré, tvrdíc, ž'e p'ráva toho,k této cestě
jakožto cestě veřejné nabyla jako representanlka veřejnO's,tl více než
třicetiletým užíváním se strany veškeré veřejnosti, že služebno'st tu nelze
omeziti pou,ze l1a občany- v B., nýbrž že c'esta mus'í zůstati vyhražena
k užívání komukoliv. Z těchto dÍ1voďí\ žalobníoh jest zřejmo, že', byť j žalobkyně formálně domáhata se snad na žalovanýoh soukromQiprávního
u"nání zmíněného práva 61už,ebnosti jízdy a cesty, že ve skutečnos,ti jde
jí 0' prohlášení zm'Íněné cesty za: veřejno'u .. Poněvadž' pro PQlsoU'zenÍ práv-

ního nároku, hlavně ohledně otázky příslušnosti, nerrí směrodatnou forma
žaloby, ný,brž údaje str,"11Y >(§ 41 druhý odsta'vec j. '11.) a h'laV'ně účel, jehož
chce strana dosáhnouti, jest pa>trno, že v případě tomto nejde D soukromoprávní služebnost jízdy- a chůze, nehledě ani k tomu, ·že nemůže přece býti
ponecháno straně na vůli, by žádání 's,vé odívala do iormy žalohy, aby
dosáhla pořadu práva tam, kde' tento jest vyloučen. To' platí o celé prosbě
žalob",í tedy i pokud se týče odsimnění rušení služehnosti,nebo! to iest
jen důsledkem práva, jehož se žalobkyně domáhá. Poněvadž, jak do'voděno, nejde (} služehnost práva soukromého, nýbrž o prohlášení cesty
za veřejnou, bylo o dovolacím rekur"u žalovaných rozhodnouti tak, jak
se stalo.
.

něui závad tornu 'překážejÍCÍch, že otázkY tyto jsou zaleZ1tostm~ spravlllml,

o uichž rozhodovati přísluší jen úřadúm správním, a nikoliv soudu, n e::e
při,s.věďčiti. Podl.e § 28 čís. 3 obecního zřízení ze dne .}6. dwbna ,1864" Cl;;
7 z. zák. a §§ 4 a 12 zákona ze dne 12. srpna 1864, cls. 46 z. zak. nale:Z1
obeorrím úřadúm a správním orgánům jim nadřízenym, by dbaly t()ho,
tedy by také činily opatřeni a rozhodnutí, by- cesty ja~ého~,:liv druhu,
,které slonží veřejnému spojení, neodnímaly se tomuto svemu ucelu. Proto
také isoll' povolány určiti, zda u'žívá se některé cesty neh? některého P?zemku k účelům cest veřejných. Zjištěním těchto oko'lmo'st~~a rozhodn!llhm
této otázky jest ovšem vyčerpáJna púsobnost správního uradu, rozhodovati 'O otázce, jest-li majetkem soukromým pozemek, jehož se k tom~to
účelu 'U!živá, spadá mimo pŮSODno5t úřadů správnÍ'ch. Pozemek, po ~ter~m
sporná cesta jde, je'st příslušenstvím mlýna, tedy souk;omým v!~stmctvlm
a tota vlastnictví uznáním služebnosti cesty obmez,t, se muze len na
základě soudního nálezu. Přihlíží-li se však k poměru, .v, jakén;, ie,st, vl,:st~
ník věd naproti korporaci. která hájí zájmy pospolIteho ll'~lV~m veCl,
náleží poměr' ten v obor práv:a soukromého. Nechť jde o ot~'zku, k?m~
náleží vlastnictví věci neb o otázku, ie-li věc st,ííena ve p,ros~ech do.tceno
korporace služebností užívání, vždy jde o otazky, kte:e ~yhragne les!
posuzovati dle zásad práva soukromého (§~~ 52?, a 3?2 ~~:. zak.). l)ekuirsm
soud jest tudíž toho názoru, že otázka, pnslusl-Il zalUJICl0bol pravo s~u
žebnosti mlýnem žalov<lJných', nabyla-Ir žalujkí obec služebno'sil! vyd!ze-

Čís.

1589.

Přípustnost pořadu práva pro nárok o náhradn škody p'roti obci, jež
opatřiti uliční vy-kopávku přeďep,saným výstražným znamením.

opomenula

(Rozh. ze dne 29. března 1922, R T 355.122.)
Žalobce domáh·al se na žalované o'boi náhrady škody-, jež mu vzešla
tím, že vjeL v noci s automobilem v ulici, žalovamé obce do otevřené hlubiny, v zemi vykopané, jež nebyla výstražnou 's'lítHnou opatřena, ač žalovaná obec sama kana!isačr1l práce v ulici této prováděla, ale hlubiúu
neoznačila, anl neclala kontrolovati, zda obecní zřízenci konaU své povinnosti. Proti žalobě vznesla žalovaná obec námitku: nepřípustnosti pořadu práva, jíž s o ud p r v é s t () li> c e vyhověl a žal0,bu odmítl. D ů
vn d y: Za],obce opírá' svůj nárok zejména O' to, že, ač trest'ilÍ zákon stanoví tresty pro případ nedodržení určitýCh opatrnos,tí v §S 336 a' 422
tr. zák. předepsaných, žalovaná obec nedala uliční stavbu večer osvětliti.
Ža'lovaná obec navrhla odm1tnutí žaloby pro nepřípustnost pořa:du práva,
ježto ve skutečnostI vytýká se obci, že nekonala' řádné místl1í policii uloženou obci v §, 28 obec. zřízení. Také sou'dee jest toho' náhledu., že žalobní nárok má hlavní důvod v zanedbání řádn~,o':·k1l\f1,á11~místní policie,
Civilnl rothodnull.1V.
,,::V;_\ -" l1~:.(J:>~~,_
Zl
:~:': Q ji,]'!;
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v § 28 obecníhO'
k rozhodnutí příshlšného správního úřadu, je-li v tomto případě nějaké
zavinění obce, a teprve v kladném případě mohl by soud mzhodo'vati
o výši náhrady. Rek u r s u í s o u d zamítl námitku nepřípustnosti' pořadu práva. D ů vod y: Co jest důvodem žalobního nároku, posouditi
dlužno z přednesu žalobwva a tu zřejmo jak ze žaloby, tak i z výslovného upozornění žalobcova, že nárok svůj neopírá o zanedbánÍ' místní
policie žalovanou obcí, nýbrž o to, že výstražnou svítilnou neoznačila
jámu a vykopávku, vzniklou kana'lisa6ními pracemi, zalolv.anou obcí pro.váděnými. Sama žalovaná obec ve své odpovědi líčí věc tak, že, provádějíe ony práce kana.Jisační, vykopala tam nutný pří1mp a tuto vykO'llávkw <\jámu) předepsanou výstražnou svítilnou také v den nehody
opatřiti dala. Žalobce tvrdí proti tomu, že jáma nebyla označena, pckud
se týče osvětlena, jak při každé stavbě zákonem trestním jest nařízeno,
iest tedy okolnost tato 's,pomou, kdežto o tom, že obec ony kanalisační
práce ve své re'žii provádí, mezi stranami sporu není. Nárok na náhradu
škody poroucháním automobilu žalobcova odvozován jest te'dy z opomenutého postavení výstražné svítilny .;§ 380 tr. zák.), kteréžto opomenutí jest proto bezprávím, když P'O zákonw jest ul'Ožena pOVinnost k positivnímučinu {Randa: Náhr. škody, 7. vyd. pazn. 16), i ručí tu obec jako
iin~' 's,ta,\febník za škodu tím způsobenou, jsou-li dány osta'tn1 podmínky
náHJku na náhradu škody z činu ned'Ov.alen&ho. Pro, nároky tyto stanovi
§ 1338 chě. zák. příslu§nost řádných soudů, kteréž tedy samostatně po5O'uditi mají mezi jiným i otá"ku zavinění žalované oboe, ",niž by v)Cckávali byl.o rozhodnutí úřadů správních .a tom, zda obec zanedbao]a místní
polici~. V žrudném přÍ'IJadě nemohl by výrok správního úřa'c1u učinili zbytečným nález wudu o právním dův'Odu nároku tak, že by soudu zbývalo
rozhodnutí pouze o výši škody, jak vysloveno je's,t v 'Odův.odněni napadeného usnesení prvého soudu. Návrhu na přerušení řízeni ve smyslu
§ 190 c. ř. s. žalovanáneuči'l111a a také není nikým tvrzeno, že by tu byl
odsuzující trestní .rozsudek ve smyslu § 268 c. ř. s., obsahu pro tento
SDm předurčujícího, pročež není překážky, by sm.ldce civiln, ve sporu
<jále nejednal.
Ne j v y Š š í s o u d nevyho,yěl dovolacímu rekurs'u.
Důvody:

Podkladem rozhodnutí o tom, z jakého důvodu se žal'o'bce· domáhi
náhrady škody v tomto případě, jsou udání žaloby (§ 41 j. 'll.). Tu pak je
ze žalobypatrrro a' žal'Obcem při ús,tním jednání výslovně tvrzeno, že
neodvozuje svúf náhradní n'árok z ve ř e j 'lll 'O P r á v ll' f povinnosti .obce
udržovati místní policii, nýbrž ze s o II k r 'O mop r á v II Í' pcwinnosti její
jakos.oukromoprávni podnikatelky stavby, j·e,ž jako taková nezachovala
dotyčné přeďpisy trestního zákona, vlastně nekontmlo'Vala v tom směru
své zřízence, zd~ ko,nají svou povinnOIS,!. Jde tedy o čistě sOiukromoprávn'
ná<ro'k žalobcův pr.oti olbei jako s o u k r o mo p r á vn í m n podnikateli
staveb ex detkto a nelzepmto pochybovati, n tom, že i o důvodu nároku
žalobcova patří rozhodovati řádným soudům. Otázka, zcla a pokud právnická osoba ručí za zaviněni, v jejích podnicich' sběhlá, ne·ní předmětem
nynějšího rozhodnutí'; ta musí býti řešena ve věci samé.

Čís. 1590.

Ponocný, konajíCí službu jen po několik hodin denně, není plně a trvale
ze dne 17. prOSince 1919, 'čís. 16 sb. z.
a n. na rok 1920.
zaměstnán ve smyslu § 3 zákona

(Rozh. ze dne 29. března 1<;22, Rv I 27/22.)
Ponocuý domáhal. se na obci ža.]"bou určemí, že jest mu započítati
do výsl:u:žného službu, již ko'nal obci od 29. března 1901 do 31. prosince
1910. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, maje za to,
že službu ponocného, trvaiící v létě od 23 hodiny d·o 3 budin ráno a v zimě
od 22 hodiny do 4 hodin ráno, jest považovati za plné a trvalé zaměs,t
nání ve smyslu zákona ze dne 17. prosince 1919', čís. 16 sb. z. a n. na
rok 1920. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl, vycházeje z názoru opač
ného.
Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Po stránce hmotného práva není nárok Ž<\lo'bnl odůvodněn zákonem ze
due 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a ll. Nár,ok, by žalobci započtena byla
do výslu'žného doba svrchu uvedená', byl! by odůvo'dněn, kdyby žalohce
od 29. března 1901 do 31. prosince 1910 byl býval u žalova:né obce plně
a trvale zaměstnán, takže jeho služba byla: stálým a výhradným jeho
p'D'voláním. Ža10bce byl po celou tu dobu zaměstnáu 11 žalova'né obce jako
ponoOllÝ. Síužba jeho trvala v létě 4 hodiny (od· 23 do 3), v zimě 6 hodin
(od 22 do 4 hod.). Službu trvající denně průměrně 5 hodin,'lJřipadajících
na nočni dobu. nelze uznati za plné zaměstnání a v3Thradné' pov-olání, neboť
žalobci zbývala i po odečteni času nujného k odpočinku zejména v létě
takřka celá doba denní. Žalobce přednesl sice, že mU·llozději (nějaký čas
PO 29. březnu 1901) svěřen by'l dozor nad' metaři a. od případu k případr'
doprava hnanoů. neuvedl vša,k, kolik času tyto práce vyžad,ovaly, a zda
žalobce je konal trvale po celou dobu, po kteTem ,s,loužÍ'! obci jako pofitÚ'cn1T• I v d·ovolání klade žalobce důraz j'edině -na to, ie v ~ulvedeiflé době
zaměstnán byl trvale' a plně jako pon'ocný, a bylo proto rozhodneuti
jedině o tom, zdali tato služba vyhovuie požada'vkům § 3 cit. zák. Uvedená
vedlejší zaměstnání v úvahu přijíti nemohla, ježto žalo,bce omezil přednes
svůj na tvrzen!, že práce ty konal. Jinak by bylo, kdyby ža:lohce byl
tvrdil a p1'O'kázal, že po odou dohu pros.por YQzn"dnou byl zaměstnán
II .,obce <nejen jako pOl1ocný, nýbrž i uvedenými pra'cemil tak, že úhrnná
doba jeho každodenní práce vyhovovala požada'vkům § 3 u\'Bd. zák., zejména i druhé věty jeho. Skutkový 'l'fednes Ž<\lobcův sám o s'Obě nedostačoval k tomu, by bylo možno, vzíti jeho službu pOllocenskoll i ve s,pojení s dalšími pracemi za plné zaměstnání a' výhradné povolání podle
§ 3 ci!. zák.
Čís, 1591.

Rozpočtem {§ J170 aj obč. zák.) rozumí se z ev rub n é vypočteni.

nákladů, jichž bude zhotovení dila asi vyžadovati.
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Žalobce provedl žalované firmě práce instalační. Písemný rozpočet
nebyl podán, ža'lobce pDuze sdělil zástupci žalované, že práce budou
státi ""i 4000 K, načež mu zástupce žalova'né odvětil, že náklad nesmí
dosáhnouti peníze dvojnásobného. Na účet za práci, mějÍ'Cí na 7729 K'
zaplatila žalovaná 4000 K, takže byl žalobce co do zbytku nucen žaiova'ti.
Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, maje za to, že mezi
stranami ujednán byl rozpočet a že žalobce není oprávněn, požadovati
další odměny, ježto nejsou ,plněny podmínky § 1170 a) druhý odstavec
o,bč. zák. O d vol a c í s o ,u d žalobě vyhověl, vycházeje z názoru, že
tunehylo rozpočtu.
Ne j v y Š š í so u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Pn právní stránee byla věc
správně. Rozpočtem rozumí se, iak
slova, zevrubné vypočtení nákladů,

.odvolacím 'soudem posouzena zce!a
plyne již z etymologického významu
jichž bude zhotovení díla asi; vyžadovati. Tak se sl·ovu rozpočet rozumí v životě a tak mu f,Qzumí i zákon,
nebot v důvodové zprávě k § 1170 al obč. zák. vysvětluje se pojem rozpočtu slovy »jedno,tné sazby jako podklad vypočtení úhrnku". Jelikož
žalabkyně dle zjištění nižších so'Udů nepodaJa žalované zevrubmého výpočt'U, nýbrž iísdělila P'Ouze sumUl rozpnčetní, jak ~,e! je'vi!a clle jej.ího'
odhadu, nelze věc posuz.Dvati podle ustano'Veni § 1170 a) obč. zák. Odvo'laci soud dovo·dil též Z8 zjištěných okolnosti zcela správne, že peníz
4000 K nebyl ujednán jako úhrnková náhrada za zhotovení díla. To plyne
nepochybně z výroku žalova>né strany, že věc nesmí přijlti na dvakrát
tolik, a z výroku svědka li-a, že bude pak zaslán zevrubný účet, který
bude lze přezkoumati. Bez-vodstatná jest námitkažaJova'llé, že byla ža-,
lobkyní uvedena v omylo výši potřebného nákladu. Jestliže se žalovaná
spo·léhala na to, že nehude překročena celková výše nákladu, jí nezávazně
podle odhadu žalobkyní sdělená, šlo by tu pouze '0 mylnou polmutku
a takový omyl neměl by v příčině platnosti smlouvy žádného účmku
<§ 901 obč. zák.). Ostatně by musela žalobkyně, chtěla-li by odp'OTO'vati
smlouvě pro omyl, býti ochotna, vrátiti, co 'Obdržela ze smlouvy ku
svému 'Užitku. Tohavšak žalovaná UlčinlN nechce, nýbrž chce jen snížHi
přiměřenou mzdu, což jest nepřúpustno, odpoTUje-li se smlouvě pro omyl.
O ručeni žalobkyně za posudek o výši nákladu podle § 1299 obč. záic.
nemůže bÝti řeči, jelikož žalo,vaná neutrpěla škody, obdrževši diío řádnč
zhotovené za přiměřenou cenu. Mim.o 1'0 žalovaná neuplatňovala v prvé
stolici žádné škody a nároku na nahradil niJak neopodstatmla.

tís. 1592.
Zaměstnanec, jemuž příslušel služební šat, nemůže se domáhati náhrady za to, že se mu šatu nedostalo, leč že nasil ve slnžbě vlastní šaty,
nikOliv šat vojenský.
.

(RozL

Ze

dne 29.

března

1922, Rv J 226122.)

Žalobce byl jízdním sluhou žalovaného velkcystatkáře a při nastoupení
slm'-by bylo umluveno, že kromě platu obdrží též šaty k "rajtování«. Za
války doprovázel žalobce syna žalO'vaného do pole a domáhal se po té
nedoplatku mzdy, dalších příplatků a náhrady za to, že se mu po čaS
služl:5y v poli nedostalo smluveného služebn'íh·o šatu. Zaloba by!.a zamítITThta s o u d y vše c h tří s' t o I i c, Ne j vy Š š í s o u d uvedl v otázce
po'sléz zmíněné
v důvodech:
Otázka, zda pNsl'ušelo žalohci' jen právo, u~žívati sllwže'bmílho šatu" čf!
právo vlastmcké k němu, nemá v tomto připadě rO'zhodujícíhovýznamu.
Ujednaly-li strany, že žalobce obdrží mimo slU'žné též služební šat, stanovený pro dotyčnau třídu zaměstnanců, dlužno miti za to, že žalobce
neměl býti pGuze oprávněn, služební oděv nositi, nýbrž že ve službě byl
povinen Í'ej nositi. NosHi služební šat ve sIl'užbě, bylo tedy čálstl shJže,bl1ich
pOlvlnností žalobcových. Tuto svou povinnost žalobce plniti nemohl, byV
přinucen rozkazem vojensk~'ch úřadů, nositi šat VOjenský; důsledkem toho
nemohl ani žádati, by žalovaný plnil svůj závazek a dodával mu slUlžební
šat (§ II 55 obč. zák.J. Žalobci nebyl ovšem služební oděv slíben pouze
vroto by mohl vyhověti své povinnost!, j'ej: ve službě n'o'slti, nýbrž byl
záw~eň částí jeho sll1žebních požitků, ježto ušetřil svých vlastnlchšatů,
nose šat slu·žebni. Z toho by plynulo, že by žalobci příslušela přiměřená
náhrada, kdyby byl musel nostli vlastni šaty; poněvadž jich však nenosil,
obdržev šat vojenský, o'ni, na takovou náhraclu. nároku nemá.
Čis. 1593.

Zákon o ocbraně nájemců ze dlle 8. dubna 1920, čis, 275 sbl. z. a n.
nevztahUje se Ila právni poměr obcltodvedoucílto čišníka, jenž převzal vedení živnosti.
(Rozh. ze dne 29. březua 1922, Rv I 312122.)
Žalobě mailtele hostince na ohchoclvedoucího číšníka, by vyklidit a
odevzdal hostinské místnosti, bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno. Námitku žálovaného, že sporné řízení jest zmatečné, je'žto, o vyklizení jest jednati v řízení nespon,ém (§ 477 čis. 6 c. ř. s.) vyvrátil.o d v. 0lací sond v dův,odech: Dle smlouvy přiial žalovaný vedení hl)'stinské živnosti patřící žalobci, zavázal se však zároveň čepovafl, stáčeti
a v I"hvích pro'dávati výhr"dně jen pivo z pivovaru v L., zavázal se dále
z každého odebraného hl jiného piva než z pivovaru v L. platiti .žalo:bci
po.kutuzavázal se udržovati veškerý inventář a místno'sti v pořádku a
v čistotě a hraditi veškeré výlohy s tím spojené a st.novena je ve smlouvě
cena piva, již žalobce žalovanému bude 'čítati. ŽalovanÝ, který ve'smloU'V:ě
jest nazývám obchodvedoucím, složU ka~ici 1000 Kč a dle smlouvy nemá
nároku na nějakou o,dměn" po rozumu §§ 1152 a 1154 a násl.obč. zák.
Z toho plyne že jde o inominátní smloll'vu mezi stranami. Na smlouvy
takové však ~elze r,ozšiřovat~ výjimečná ustanovení -o ochraně nájemníků
ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n., která se vztabují jen na takové
smlouvy, které JSOll založenÝ v nájemním, popříp'adě i pachtovním poměru
<§ 6 cit. zák.). Toho v tomto přípac'ě není. Soukromoprávní poměry do-
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cházejí však právní ochrany, pokud předpisy zákonné neodkazují jehch
vyflzení do řizení nesporného, pouze řá,áným pořadem práva. Právem
proto prvý soudce o žalobě jednal sporně a bylo odvolání, vytýkajki
v tomto směru zmatečnos!. zamítno,uti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání shledává rozsudek odvolacího soudu i řízení jemu přelIchá
a právní posouzení včci pochybeným, protože sporná
sm].ouva jest smlo'uvou nájemní, jež podle zákona ze dne 8. dubna PZO,
čís. 275 sb. z. a n. může b~·ti v:YlYověděna toliko se svolením soudu. Než
dovolatel mylně ,uvádí, že v této smlouvě jest hned v úvodu výslovně
řečeno, že najímá vedení ži\nosti, nebof smlouva vůbec neužívá toh0to
výrazu a stanoví, že žalovaný jako, obchodvedoucí číšník přijímá vedeni
hostinské živnosti žalobcovy. Výtka, že odvolací soud přehlíží ustalioHní
§ 916 obč. zák. (} posuzovál1í smluv zastřených, jest bezpodstatnou, nebo!
v prvé stolici nebyly tvrzeny a z pf(}veden~'ch důkazů nevyplynu!y skutečnosti, z nichž by bylo lze usuzovati, že úmluvou, žaloval1ým podepsanou, mělo býti zakryto jednaní iiné. Vzhledem k obsahu této 5mb""y
a -'se zřetele-m na zjištěnou okolnost, že žalovanSr byl u nemocensl.. é PHkla'dny hláše'll jako číšník a že žalobce sám odbíral pivo pro svou živncd
na svůj účet, předchozí soudové právem dospěli k úsudku, že tu nejde
ani o pacht žalobcovy živnosti hostinské an,' {) nájem sporných místností
a že tudíž nemá mÍ'sta řízení ve smyslu cit. zák. o ochran'ě nájemníků.
Tohoto zákona nemohl by se žalovaný s úspěchem dovolávati dni tehdy,
kdyby l1eU'žíval sporných místností jako žalobcův číšník, nýbrž Jai,ožto
jeho ohchodvedoucí (náměstek), k prov.ozováni živnosti, by! i solJ1::tezením ,~ bei svolení 'živnostenského úřadu, zmocněný: nebo! i' v tom pří
padě užívání obytných místnos,tí a část výtěžku z prodanéhO' piva, jakOž
i výtěžek z osta tních vedlejších obchodů této živnosti byly mu úplato:"
{§ 1004 obč. zák.).
.
Čís. 1594.
zevší-zmatečnÝm

Při ,posuzování přípustnosti dovolání s hlediska § 502, odstavec třetí,
c; ř., s. n~lze sečísti hodnotu předmětů sporů, iež byly dle § 187, odstavec
prvy, c. r. s. spojeny ke společnému projednání a dle § 187, odstavec druhý
c. ř. s. rozhOdnuty týmž rozsndkem.
Námitka pasivnllegltimace teprve v řízení odvolacím jest nedovolenou
novotou.
.
Ne,jen k majiteli konta, nýbrž i ku vplatiteli na konto pl>štovní spoři.
telnyjest poštovní spořitelna v poměru plnomocenském.
UstanO'vení § I, odstavec čtvrtý, nařízení ze dne 17. listopadu 1921,
čís. 8 sb. z. a n. na rok 1922 má na mysli jen takové bankovky při nichž
nepříSluší státu nárok na plnou náhradu vůči osobě třetí;
,

{Rozh. ze dne 29. března 1922, Rv JI 415/21.)
Žalovaná obec vplatila' po dvakráte u poštovní spořitelny tisíeiko'runovými bankovkami, z nichž byly pak bankovním úřRdem mlnister'Stva

financí pozastaveny z prvé platoy dvě a z druhé jedna jako padělky. Zalobě o zaplacení 2000 Kč a 1000 Kč proti vydání potvrzení bankovního
úřadu o zabavení bylo p r 'o c e sní m ~,o u cl e ll' P r v é s' t o I i c" vyhověno. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil, nevyhověv odvolání žalo·
-Ja'ué ani vedlejších interveGientů <od nichž obec padělané bankc>vky
obdržela).
Ne j v y Š š i s o u cl odmítldovolárrí žalocvané co do 1000 K a nevyhověl mu, aniž do,volállí vedlejší intervenientky, 00 ČO nároku na zaplacení 2000 K.
Důvody:

Žalovanáúbec prohlašuje v dovolacím spiSe, že bere mzsudek odvolacího soudu v odpor co do celéhO' jeho ,obsahu, a navrhuje, by odvolací
l'O'~sudek byl změněn v ten rozum, že se žaloba zamítá. Odporuje tedy
rozs:mdku odvolacího soudu jak 00 do nárok\1 na zaplaceni 2000 Kč, taJ
i co do nároku na za'placení 1000 K:č, přehlíží však, že tu jde O' dva samestatné nároky, SDo'čívající na různých podkj'adecb skutkových, a uplatňované různými žalobami. Nahodilou okolnosti, že hyly obě rozepře dle
§ 187 c. ř. s. spojeny ke společnému jednání, a podle druhého odstavce
téhož § 187 vyřízeny jediným rozsu'dkem, uepozbyly žalobní nároky své
'~am-ostatno-sti,- neboť U'stanove'nÍ § 187 c. ř. s. jso,u jen rázu formálního; a
ježťo clhledně námku na zaplacení 1000 Kč, vymáhal1ého zvláštní žalobou
jsou tu srovnalé rozsudkv lrižších s'ondů, iest dovolání žalované ~bce
v lomto směn! nepřípustné (§ 502 c. ř. s.), a bylo pIOto v té části oumit·
nuto. Pokud. se tkne nároku na zaplaceui 2000 Kč, up!atňo'vaného druhou
žaJobou, jest dovolání žalované obce přípustné, ale bezdúvodné. Totéž
platí () dovolání vecllejšl intervenientky. Zalov.aná spaHujc ne'správné
pos,ouzení právní {§ 503 čís. 4 c. ř. s.) především v tom, že .odvolací soud
odmítl námitku nedostatku pasivní legitimace jako nedovolenou novotu, ač
prý dle § 482 c. ř. s. jeu nové skutkové 'okollnosti a důkazy nesmějí (kromě
přípa:dll tam uvedených) v od"c>lacím řízení bý,ti předneseny. Ale ža'lovaná za'J)omíná, že v p r vn í m odstavci § 482 c. ř. 'SI. virslovně se stanoví,
že v jednání před odvolacímSO'u:dem nesmějí býti vzneseny ani nový
nárok, a n i II o v á II á mi t k a. Námitka, že se žalované nedostává pasivní
legitímace ke sporu, v první stolici nebyla učiněna; když tedy - ostatně
ani žalccvanou, nýbrž vedlejší intervenientk(}u - vznesena' byla teprve
v odcvolacím řízení, označil ji odvolací soud právem jako námitku nO'vou,
v odvolacím řízení nepřípustri'OU. Než i kdyby byla tato námitka pov,"žována za přfpus~nou, nemohla by vésti k zamítnutí žaloby, poněva/dž by
byla bezdůvodnou. Zalovaná odVOZUje nedostatek pasivní legitimace
z toho, že není obohacena. Avš~k otázku obo'hacení lze v tomto sporu
ponechati úplně stranou, ježto pasivní legithnaci žalov",né a spolu, oprávněnost žalobního nároku nutno uznati z jiných právníoh hledisek. Správně
použily nižší soudy na sporný případ předpisů §§ 1403 a 1014 obč. zák.
Lze beze všeho při'pustiti, že trvá poměr plnomocenský mezi poštovní
',právou (poštovním š'ekovým úřadem) a majitelem konta poštovnlh'o šekového úřadu, tím však není vyloučen podobný právní poměl" mezi pošto'vní správou a tím, kdo vp].ácí peníze na; složenku poštovního šekového
úřadu. Odesílatel zmoci'ittie poštovní správu, by na jeho úče'! vyplatila, po
přÍl!Jadě k -dobru .přiips'ala splacen.ý penÍ'z příjemci, .zárioveň vš'ak zm('JcňUJ~y
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b.y pe II íz ten -n,a--'Tm;sjjntl:tťrv-ŮČl"-lyfíifa1oil-po!ffilVffn'l5fav~.-·_·_-?
Tímto obsahem nabývá zmocnitelský poměr zvláštního právniho rázu.,

lJ1 uemce,

stává se zvláštní

o'drůdou

zl11ocnitel·ské smlouvy, kterouž zákon nazývá

pouka'zem, a již upravuje zvlášl v §§ 1400 a násl. obč. zák., sta'nově výslovně v § 1403 obč. zák .. že není-li mezi pouka'Zatelem a poukázanÝm
jiného právního důvodu, platí pro právní poměr mezi oběma předpisy,
o zmocňovací smlouvě. Jest tu tedy přímý poměr mezi poštovní správou
a obcí města M. jakožto odesílatelkou peněz, a tím dána jak aktivní legitimace žalujícího eráru, tak i pasivní legitimace žalované městské o.bce.
Když tomu tak jest, nelze spatřovati právní omyl v tom, ŽC odvolací soud
použil na' sporný případ ustanovení § 1014 o:hč. zák., dle něhož může zm1ocněnec požadovati na zmocniteli náhradu veškerého nákladu, jejž učinil, aby
prcyvedl daný příkaz. Že byl peníz, splacen'ý žalo'vanou, k dobru připsán
majiteli konta, připouští žalovaná v dovolacím spise· jako něco samozřej
mého. Tímto dobropisem a vyrozuměním o něm na,byl však majitel konta
pr'Oti poštovní 'správě (pošto,vnímu šekovému úřadu) nároku na vyplacení
do{yčné částky 'Í'§ 1400 obč. zák.), a to v zákonných platidlech. Názor, ~c
poštovní správa může prostě zrušiti dobropis, jest neudržitelný. Nesejde
na tom, zda penlz byl skutečně již vyplacen čili nic, - a proto' nelze při
znati rozhodného významu výtce, že odvolací soud v rozporu se spisy
předpokládá, že .peníz byl vyplacen ,(§ 503 čís. 3 c. ř. sJ, nebol majiteli
konta phs.!u,Ší každým způsobem proti poštovní správě nárok na výplatu,
jejž může kdykoli realisovati. Poněvadž pak žalo,vaná odevzdala poštovní
správě bankovky, které, byvše opa("eny padělanými ko'lky, 'nebyly zikonnými platidly a bankovním úřadem byly 'Odebrány, nemá žalujíderár
vzájemné hodnoty, a může tedy dle dotčeného § 1014 žádati jii na žalc>VaJlé.
Námitka, že jde o nárok ze správy, který zanikl uplynutím šestiměsíČn'í
lhůty § 933 obč. zák., neobstojí. Byla by odůvodněna, kdyby byl žalující
erár uplatúe'val nárok ze správy, nebo kdyby ža'lobní nárok dle povahy
věci nemohl býti ničím jiným, ne'ž nár'Okem ze správy. Tomu tak není,
nebol žalující erár' výslovně opírá žalobD'í nárok o us.tanovení §§ 14.03,
1014 obč. zák., nárok dle § 1014 obč. zák. však nepodléhá propadné lhůtě
§ 933 obč. zák. K témuž důsledku dospě]'o by se, kdyby právní poměr
mezi s·parnými stranami nebyl posuzován dle pfed'pis,ú O' SJnlouvě zmOlCnitelské, nýbrž dle pravidel smluv úplatných. Neboť tu by Podstata právního poměru mezi stranami, al by smlouva byla nazývána jakkoliv; záležela v tom, že poštovní správa, přijavši od žalované složen,Ý peníz, zavá~
zala se za úplatu, vypfatiti týž peníz majiteli 1<onta, po případěl připsati tý'ž
peníz k dobr:u na jeho kontu. Vzájemné plnění, na něž by poštovní správa,
splni,vši se své strany smlouvu, vůči žalované měla nár-ok, záleželo by pak
ve složení téže částky v zákor,ných platidlech. Když tedy žalovaná složila
částku v bankovkách, které byly opatřeny padělanými: kolky", proto nebyly zákonnýmí platidly, nesplnila svého smluvního závazku vůči poštovní
správě a byla by přímo ze smlouvy povin'na tak učiníti. O tom, že ani
tento nárok na plnění nezaniká po šesti měsících, netřeba se šířiti. V těch
směrech není tu tedy upLatňovaného dovolacího důvodU!'~ 503 čís. 4 c. ř. s,
Ze nelze odvoditi žalobní nárok z ustanovení § 10420bč. zák, mo·žno při
pustiti, ne'boť názor, že žalUjící erár učinil za žalovauou náklad, který by
byla tah) musila dle z á k .o n a sama učiniti, n,emá opory ve zjištěném
ději; ale tento mylný názor odvoiacího sc',udu nemění -- hledíc k tomu,

byi-o -vyloženo) ~- ničeho TIP.- věci, a proto dovoláni ža'lované, opírané
v tom smeTU o dovolací důvody ,§ 5ú3 čís ..3 a 4 c. ř. S., nemůže m.-íti
úspěchu,. Když pak žalobní nárok jest 'Odůvodněn již d'le §§ 1403, 1014
obč. zák., netřebauvažoyati o tom, zda by mohl býti odvozen, též z ustanovení §§ 1422, 1423 obč. zák, !lcbo z předpis.ů o obohaceni, a lze pominouti
příslušné vývody dovolacího spisu žalované. Tím vyvráceny z největší
části také již dovolací vývody vedlejší intervenlentky, které se v podstatě
kryjí s vývody dovolacího spisu žaIované, a stačí proto dodati vůči dovolacímu spisu vedlejší intervcnientky jen ještě toto: Dovolacíh'o důvodu
§ 503 čís. 3 c.ř. " vedlejší interVel]ientka nedoličuje po zákonu, nedokazujÍc, že cdvolací rozsudek spočívá v podstatné části na předpokladu
s k u t ko v é m, kterýž ooporuje spisům. Pokud vedlejší intervenienlka
s hlediska § 503 čís. 4 c. ř s. vytýká, že ža:lovaná mohla býti odsouzena
jen proti vydání pozastave1l1r ch banknvek, :přIpomíná se, že potvrzení
O' tom, že byly dotyčné bankovky odebrány bankovním úřadem {§ 10 (6)
nařízení ze dne 12. května 1919, čís. 246 so. z. a n.) nastupuje na místo
bankovek samÝch, a že v rozsudkovém výroku bylo zaplaceni částky
2000 Kč výslovně učiněno závislým na vydání tohoto potvrzení. Z to h o,
že žalující strana nevrátila pozastavené bankovky <vlastně bankovky
ne'Ok'Olkované) 'v ďobě, kdy kurs byl ještě příznivější, ne b y lžalo'vanou
odvozován námk na náhradu škody, jejž v první s,tolici namítala ccympensando proti žarobnímu nároku; příslnšné vývody dovúlacího spisu JSO'!l
tedy bezpodstatné. S právního hlediska výše naznačeného nebylo třeba
prováděti důkazy, uvedené v dovolacím spl'se vedlejšf intervenientky, a
nelze proto spatřolvati neúplnost řízení {§ 503 čís. 2 c. ř. s.) v tom, že nebyly přip:u,štěny s,oudem odvolacím. Konečně položil sl dovolací soud ještě
tu otázku, trvá-li nárok žalobní přes nstanovení § 1 odstavec čtvrtý nařizení vlády ze dne 17. listopadu 1921, čís. 8 'sb. z.a' '11. z roku 1922, dle
něhož bankovky Rakousko-uherské bankY s padělaným! kolky česknslo
yenskými, jichž vlastníkem jest stát, oďepíší se jako ztráta celou jmenovitou hodnotou. ~ této otázce dlužno dle názoru nejvyššího soudu "dpověděti kladně, ježto us,tanovení to má patrně na mysli jen takové bankovky. při kterých státu nepřísluší nárok na plnou! hodnotu vůči osobě
00

třetí.

Čís. 1595.

Má-Ii manželka sama s dostatel, vlastních prostředků na výžiVU, nese domáhati n o v é Ir o spOřádáni majetkovýchpoměn1 .{výživného)
ve smyslu § 19 rozl. zák.

může

(Rozh. ze dne 29. března 1922, Rv II 9/22.)
V ·roce 1916 bylo manželství stran rozvedeno a manžel uznán pOVinným
platiti manželce výživné měsíčních 130 K Pozdějším žalobám, jimiž domáhala se manželka zvýšení výživného, bylo soudy vyh'ověno. Rovněž
ža'!ohě o zVÝš'ení výživného. o dalších 400 K měsi'čně, zadané v roce 1921,
(manželství' bylo zatím v nespomém 1"ízení rozloučeno) o b a niž 'š í
s o u d y vyhověly. O d vol a c í s ou d uvedl v ďůvodech: V prvé řadě
uplatňUje odvolatel důvod nesprávného právního posouzení, který shledává

hlavně

v tom, že sO'ud Drvé stoiice

ne~právně

si vyl-ožil okolnost, že
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žalobkyně a žalovaného rozlcurozhodnu"tr"oi 91 -(Yoe. zak., nellvea.omrr~51 pry sO:U~C;'lWve'"
stúlice právní účinky rozluky dle zákona ze dne 22. kvetna 1919, C1S. 320
sb. z. a n. a jest p·oužiti zmíněného § 91 právně mylným. Než odvdací
soud sdílí úplně tento právní názof'prvého soudu a má za to, že rozluka
manželství nezměnila ničeho na povinnosti žalovaného, vyživovati, lna'lllželku, která nebyla rozvodem vinna, dle § 91 obč. zák. Zcela správně
poukázal súud prvé slclice na .okolnost. že manžel,'!ví bylo vzhledem
k předcházejícímu soudnímu rozvodu rozloučeno dle § 15 zák. ze dne 22.
května 1919, čís. 320 sb. z. a n., kteroužto rozl:wkou otázka víuy vůbec
dotčena nebyla. Shledává-li odvolatel tento důvod nejasným, poukazuje
se na odůvodnění rc-zhodnutí nejvyššího soudu ze dne 21. července 1920,
kterým manželství s,tran bylo právo·platně rozloučeno a v kterém výslovně bylo stanoveno, že výr'Ok o rozluce nedotýká se nikterak otázky
viny; výrok o vině. manžela na rnzvodu zůstal i nad'ále 'V platnosti, třeba
nebyl převzat do výroku o rozluku, jak jest tomu v případě § 17 cit. zák.,
nebo·f při rozluce dle § 15 c't. zák.. převzetí výroku o vlně do· r'Ozsudku,
o rozluce nařízeno není. r~ozhod'1l1tím tímto byla sice manželi, uznatlél11u
rozvodem vinným, přiznána aktivní legitimace k žáclosti o rczluku, nebylo
však tím ničeho změněno na dosa'vad-ní po'vimwsti žalovaného manžel aJ
živiti rozvedenou manželku dle us,tanovení § 91 obě. zák., ted" bez ohledu
na její majetkové poměry: Nebýti rozlul(y, hyl by se žalovaný manžel
s,O'Íva v zásadě bránil zvýšení výživného, neboť předcházejídmi rozsudky
bylo výživné -pro manželku zV3Tšeno v -poměru k dvanáctkráte vyššfm
příjmům žalovaného a ne jinak byla by se věc jevila i v tomto spor:"" kde
je'st důkazním řízením zjištěno, že příjmy žal'Ovaného doznaly od té doby
01lětnél10 podstatného zVÝš'ení, které odůvodiíuje zPlna zvýšení výživného
o 350 I( měsíčně. Neprávem vylučuje 'Odvolatel v tomto případě použití
ustanovení § 19 cit. zákoUd, které dovoluj-e z důležitých důvodů kterémukoliv z rozl'Oučených manželů žádati za nové spořádání !Dajetko'vých poměrů pořadem práva, a· to poukazem na první větu tohoto § 19, clle něhož
prý po f.Ozluce zůstávají v platnosti j'ednak ujednání 's,tran, jednak rozh'odnutí soudu, vydaná v řízení nespomém dle § 106 cYbč. zák., a konečně
fOIzsuclky dle § 108 obč. zák., rozhodnutí zemského civilního so:u.du v Brně
ze dne 8. dubna 1920 pri' však t"kovýmto rozsudkem dle § 108 obč.zák.
není. Není příčiny nepřihlížeti v tO'll1to případě také k ustanovení § 19 cit.
zák., neb'Oť cit.. rozh'Odnutí zemského soudu jest nepoehybně r·ozhodnutím
soudním dle § 108 obč .. zák., již proto, že v důvodech 'SNÝch výslovně se
odvolává na ustanovení §§ 91, 108 ,o 117 obč. zák. Vzhledem k tomufu
prá vnímu nárzoru jak soudu prvé stolice, tak i oďvO'lacího- soudu nenÍ' pří
činy zajímati se blíže 'O majetkové poměry žalující m,onželky a netřeba
proto také důkazů v tom směru nabídnutých, v jichž nepřipuštění spatřuje
odvolatel kusost říze.ní j.ako další duvod odvola<;í.
Ne j v y Š š í s o II cl nevyhověl dovolání.

již

před

púdáním žaloby bylo manželství

čeno,; ,opíraje

Důvody:

Jde o r'Ozlukupo roznmu § 15 rozl. zák. Vyslovena r'Ozluka, než ned'Otčena zůstala otázka viny, i vyživovací povinnost' žalovaného (§- 91
obč. zák.), v mez í c h d'O S a vad n í -ll o 'u, P l' a ven í so·udního. Pokud

této povinnos.ti se tjrČt\ plyne to ja-sně z § 19 rozl. zák.) jenž stanoví, že
ujednání stran a rozhodnuti soudu dle §§ 106 .W 108 obč. zák. zůstávají i ~o
vyslovené rozluce v platnosti, jest-li ·se strany jinak nedúhodly a že kterykoliv z rozloučených manželů může žádati z důležitých dúvodů za uové
usp'Ořádání majetkových pomčrů pořadem prán. Nep'Ozbyl tedy platnosti
rOlZsudek, jímž byla vyživovací p'ovinno'st určena a jenž jest zásiadně založen v ustanovení~h8S 91, 108, 117 obě. zák. RozsU'dek ten jest dojista
pokládati za rozhod·nuti dle § 108 obč. zák. v § 19 rozl. zák. citovaného,
to tím více, ježto § 108 dovolává 'se výslovně všeobecného předpiSU § 117
obč. zák. Že 'zlepšení majetkových (výdělečných) poměrů manžela 1z e
pokládati za důležitý důvod, z kte1'ého možno žádati za no·vé spOřádání
majetkových poměrít, zejmélia též výživného, ve smyslu § 19 rozl. zák.,
spávně vyložily nižší soudy. Pro tGto ll'O v é spořádání neplatí ovšem
již zásada že maj.Gtkové poměry manželky jmenovitě 'případné zlepšení
těohto podtěrů, zůstati mu,sÍ' mimo úvahu, dl',u~'DIO spiše vycházeti z yrá V'ního stanoviska, že má-li manželka sama dO'Sltatečné vlastní prostredky
vyživovad, nemůže se' domáhati n o v é h o spořádání majetkovÝch p,o>měrít <.výživného) ve smyslu g. 19 rozl. zák. Pro opačný názor neposkytuje
zákon žádné opory. Dovozovati tent·o právní názor ze zásad'y § 91 obč.
zák., není přípustno, l>oněvadž úprava nároků, příslušejících rozloučelné
manželce, byla již dohodou stran pokud se týče soudcovským výrokerr
provedena, . tak že v případě §..19 rozl. zák. nejde Hž o- vyřešeni této
'Otázky,llýbrž o to, by z důvodů s 1 u š n o s t i poměry podstatnězmě
nčně nebyly pro jednoho manžela nezaslou'ženo-u výhodou a pro druhého
nezaslouženou újmo'!:" - zejména by hospodářsky slabší strana neklesla
pod tíhou poměrů p·odstatně změněných, ač druhá s.trana bez svého ohrožení mohla ji zachránili. O tázkl1, zdali tomu tak v d a n é m p-řípadě, nutno
však ponechati stranou, pOIJěvadž žalovaný v tom směru v prvé stolici
n1če'h6' nepřednesl, a námitky, vznesené teprve v řízení 'opravném, nemoho,u dle .~ 482, 504 c. ř. s. dojíti, p,ovšimn'Utí. Jinak se· pouka'zuj(J na
dů·vody rozsudku c,d,volaoíiho soudu v podstatě správné.
Čís. 1596.
Opozděnost relmrsu proti opatření sou<1u o tom, zda dítě má býti
výchOVě u otce. či jinde, nevadí, by nebylo rozhodnnto ve věci samé,

na

í

(Rozh. ze dne 4. duhna 1922, R I 187/22.)
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekur·s.u otce do usnesení
rekursního soudu, jcnž rozhodl, hy ne zletilá dcera zůsta]a na dále ve výchově své tety. V otázce přípustnosti. opozděného rekursu uvedl
v

důvodech:

Napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 20, ledna 1922, dovolací stížnost byla podána na poštu 4. ún-ora 1922, tedy po projití 14denní
lhůty §. 14 nesp. říz. Dlužno prot'O řešiti především otázku, lze-ti p'Odle
§ II odslavec dr:chý nesp. řiz. k opozděné stížno·s.ti přihlížeti. DONobcí
soud přisvědčuje k této otázce. Neboť otci jest zákonem dána moc nad
dětmi pouze pr.Mo, by ji vykonh'al k jejich dobru, jen jako pr'Ostředek,

333
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DůvodY:

by děti chránil a je vychovával. Vykonávati moc otcovskou není pouhým
právem otoovým, nýbrž spíše jeho povinností. Důsledkem moci otcovské
a p'Ovinnosti otcOVY, dítě vychovávati, jest povinnost dítěte, jíti za otcem
do jeh'O bydliště. Jako nárok otcův, by dítě sdílelo s ním společnou domácnost, tak jest i povinnost dítěte, jíti za 'Otcem do jeho obydlí, stanovena jen se zřetelem na dobro dítěte a sahá tah daleko, pokud 10 vyžadUje }eho zájem. Nemůže tedy ani otec nabýti práva, by pořinutil dítě,
sdíleti jeho domácnost, bylo-li by to dítěti ku škodě, an,i dítě .práva zdržovati se mimo >dům otwvský, nečirn-Il to jeho zájem nutným. Poclle' §, 11
odstavec druhý nesp. řiz. lze přihlížeti k opozděné stížnosti, když uči
něná opatření lze ještě změniti bez újmy třetí o's.oby. RekuTsní soud nařídil, by nezlelilá hstina Z-ová byla dána p'Od ochranu a dozor své tety
JusUny tl-ové. Jak řečeno, nemohl tímto opatřením nikdo nějakého práva
nabýti, kdyby opatřeni to bylo nezletilé ku škodě. Kdyby tomu takbyl'0,
byl'O, tedy lze je měniti bez újmy třetí osoby. Otázkn však, zda zminěné
opatření jest ku škodě nezíetllé, nelze řešiti, aniž by se zkoumalo meritum věci, a tolo lze zk'Oumati jen, je-li stížnost přípustna.
Čís. 1597.

Za pOdklad rozluky manželství nestačí uSllesenÍ r'0zvodového soudu,
jímž schválen smír. ohledně lIezletilých dětí, nebylo však vysloveno, že
Se pOVOluje dobrovMný rozvod manželství. Vadu lze odčiniti dodatečným
výrokem rozvodového !!Oudu, působícím nazpět.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1922, r~ I 357/22.)

Za řízení o žalobě o rczvod manželství od stolu a lože uzavřeli manžel-é smír, dle jehož ods~a'Vce prvého prohlásili, že se manželství jich
do·brovolně rozvádí. Odstavec třetÍ jednalo úpravě výživ,ného pro manželku a děti a v odstavci ]Játém bylo vyhraženo schválení smíru ohledně
nezletilých dětí s<Judu opatrovnickému. Po opatrovnickém schválení smíru
byli manželé prostě o schválení zpraveni, rozvod sám však nebyl soudně
vysloven. Žádost manžela, by manželství bylo prohlášeno rozloučeným,
s o udp r v é s t o I i c e zamítl, poněv.adž vyslovení rozluky na prostou
žádost ve smyslu ,§S 15a lG, pak § 17 zákona ze dne 22. května 1919,
čfs. 320 sb, z. a n.,podmíněno jest př-edevším právoplatným povolením
rozvodu od stolu a lože, takového povO'lení však zde není. Rek u r sní
S: o :Ui d usnesení potvrdil a uvedl k vývodům stížnosti, že nelze souhlasiti
s náhledem stížnosti, že již pouhé prohlášení stran v soudním protokolu
krajského soudu ze dlle 10. dnbna 1901, že manždství jej;'ch i'est dolbrovolně rozvedeno i bez schválení prohlMení toho soudem, stačí pro vyslovení rozluky ve smyslu § 15 zákona' ze dne 22. května 1919, čís. 320
sb. z. a n., protože ustanovení § 103 obč. zák nel'Ze rozuměti! jinak, než
že soudu náleží zkoumati, jsou-li tu náležilosti,jež zákon .p rop 'O V olen í dob r o vol n é hor 'Ú z v '0 d u v § 1.03 obč. zák. výslovně před
pis:ude a na základě zkoumání toho rozvod od stolu a lože pc,voliti. Jelřkož
p a k s o u ď v t'0 m to s nI ě r u ž á d n é h '0 U sn e sen í d os' u d n eiv y d a I, nelze také toho času povoliti rGzluku k p {) u h é' ž á d o s ti
dle § 15 cit. zák.
Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Ne'mí tu podmínek ~ 16 nesporného p,atentu, za kterých jedině by bylo
vyho,yěti ~,imořádném:u rekursu ďovo1ladmu. Byt i )Soudní' v:$rrok ve
smyslu §~, 103 a 105 obč. zák. neměl významu kons,titutivního, nýbrž měl
jen vÝznam deklaratMní, není tu přece anl t a k o v é h o výroku, poněvadž krajský soud zpravil strany pouze 00 tom, že smír byl ohledně nezletilých dětí schválen soudem opatrovnickým, sám však nevyslovil, že
po vo I u je dobrovolný rozvod, jak §§ 103 a 105 obč. zák. předpi'suií,
lze

aniž oznámil :povolen}'r rozvod

matričnímu úřadu

ve smyslu

na'řízenf

mi-

ni's,terstva spravedlnosti ze dne 2. listopadu 1893, čís. 18.116. To·to nedopatření lze napraviti k návrhu stěžovatele se zpětným účinkem prá'vním;
ale dokud se tak nestane, nelze tvrditi, že bylo manželství rozvedeno a
není tu formálního' předpoklaďll ,pm použití§§ 15, 16 zákoTIa> ze d1]e:
května' 1919, čís. 320 sb. z. a n.

22.

Čís. 1598.

Očínek nabytí zástavního práva nastává dnem, kdy žádOst byla podálla lIa S'0ud knihovní, a od té doby jest též počítati 60dollnÍ lhůtu § 12
kOlik. řádu.
(['ozh. ze dnc 4. dubna 1922, R I 378/22.)

Žádo'st, by vtěleno. bylo exekuční zástavní právo, došla na soud dne
záři 19'21,zástavnÍ právo vloženo bylo dne 27. řHna
1921,
načež dne 4. PIOsince 1921 vyhlá,še'll byl úP'a'dek na jmění vhstnlka zavazené nemovitosU. So' udp r v é s t o I i ce prohlásil exekuční zástavní prá,vo za zaniklé, maje za to, že h·a bylo nabyto ye lhůtě
60 dnup'řed vyhlášením úpadku, jdio . zástavního práúa na nemovitosti
nabývá&e teprve tím okamžikem, kďy byl zá:pis v pozemkové knize proveden. Rc k u r sní s o u d prohlásil, že zástavní prá'Vo nezaniklo. D úvod y: Ná"or prvého soud'u není správnÝ. Získání zásta'vního práva děje
se dle § 451 obč. zák. (§I§ 88 a 325 ex. ř.) ('lm. že věřitel dá svou pohle·dávku dle ustanovení knihovního zákona (§;§ 13 a 18) vtěliti. Pr'áva zástavního se tudiž nabývá okamžikem, ve kterém exeku'čnÍ žádost na 'soud
dajďe, a řídí se dle to'hollo :ďne pořadí. pw ni (§ 29 kllih. zák.). Kdybcv byl
n:Í'zor prvého soudce správným, bylo bytolo mčení pořadí bez významu,
ježto dOlba výkonu není nikdy napře'd určitelná a zapsání výkonu' pr'0
později došlé zástavní právo. před dříve došlou, avšak později provedenou
Imiho'Vní žádostí získalo hy ",ořadí na úkor této.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,.
, .
.

30.

~

Důvody:

Správným je názor, vyplývaiící z § 4 knih. zák., že kniho'vního práva
nabývá se teprve zápisem do knihy pozemkolvé. Účinek nabytí toho na"
.g,tává však nikoli dnem skutečného zápisu, nýbrz již dnem, kdy žádost
byla podána na sme,d knihovní. Zásadu tu vyslovil knihovní zák'On v§. 132,
a Jesl ji vztahovati i na případy, kdy první sond žádosti o zápis vyhověl
Dalším do-kladem spráJvnosti názOtw t'oho je' § 1.03 knih. zák., IJ·ředp'ils'U
jící, by v zápisu vyznačen byl i den, kterého došla žMost knihovního
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s'Úl!dl!. Podle toho hyICl!:xe'kuÓního práva Ús,tavního pro p'ohledávk.~ vymáhajíc! věřitelky nabyt'Ú již dnem 30. září 1921, tudíž v době delsl llIež
60denní před uvalením konkursu na jmění povinné strany.
Čis.

1599.

Nelze knihovně poznamenati »vzdání se nárokn na náhradu škody
vzešlé dolovánim{(.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1922, R I 379(22.)

K n i h o v n í s o u d vyhověl návrhu, by se ve vložoe pozemkové
knihy poznamenalo vzdání se jakéhokoliv nár·oku, 'na náhradu š~ody, jež
by mohla vzejíti dolováním na pozemcích, ve vložce té zapsany~h., R <;k u r sní s (> u d návrh zamítl v podstatě proto, že hstma, na JeJlmz zakladě bylo za poznámku žádáno, nevyhovuje náležíto's,tem §§ 26, 27, 31
a 32 knih. zák.
Ne j v y Š š í s {J li' d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Netřeba se zab~'vati otázkou zda správným jest stěžovateluv názor,
dle něhož, má"ltbýti pnvolena knihovni poznámka ~a zákbdě, listin, ?evyžaduje se, by tyto listiny vzhledem k § 52 kmh. zak. vykazo;,aly naležitosti listin §§ 26, 27 a 32 kni\:. zák., či opačný názo·r r-ekursmho soudu"
Bylo! především zkoumali, zda _ nehledíc k formě listiny - IZ,e ,vůb~c
poznámku D niž bylo žádáno, povoliti. Otázku tuto nutno zodpovedetl za·
pomě. Po~námky, jež se dle knihovního zá;knrua p.ři'pouštějí, mají dle § 20
knih. zák. účel by uvedly v patrnost skutkové poměry oh.]edně práv, do
pozemkových knih zapsaných, anebo přivodily určité právní úč~nky,. jež
se zakláJdaj,Í buď v knihovním zákoně samém nebo v u's,tanovemch C!Vlt:
ruího řádu soudní'ho ncb exekučního řádu, nemohou tedy mkdy vecna
práva zakládati, měniti nebo Tnšiti, čímž ,se o~lišují od: v~ladu a záz~a!"u.
V tomto případě bylo žádáno na zaklade l!shny o poznamku >vzdam se
nároku na náhradu škody vzešlé dohlVáním" a nemůže býti pochybnosti
o tom, že právní poměr, který z předložené listiny vyplývá,jest poměrem;
založeným v právu oblig.ačním, a nehodí se tedy k poznamce kmhovm
dle §!§ 20, 52a 73 knih. zák. Není-ii poznámka, o niŽ. žádáno, po zákor;u
přípustna, netřeba se vůbec zabývati otázkou, zda Irstma vyhOVUJe zakonným předpis,ům.
Čís.

1600.

V .řízení o zajištění důkazů nelze povoliti prozatimní opatření.

(Rozh. ze [ke 4. dubna 1922, R I 381;22.)
Navrhova'telé domáhali se zajištění důkazu soudním ohledáním pachtovních i vlastních bud-ov odpůrců. Poněvadž však doba silných mrazů
znemožnHa předsevzíti komisi, navrhli žadatelé, by odpurcům bylo ulo:
ženo, by desavadního stavn střech na zrachtovaných objektech, krome

díry -na -'s:třeše ve stodole, neměnily, střech těch neopravovali až do pnštího roku, který bude od soudu ustanoven k zajištění dúkazu, leč že by
živelní pohwma vyžadovaiaopravu střechy. S o udp r v é s t o I i c e
návrhu vyhověl, rek II ľ S II í s o li d jej zamítl.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

V řízení o zajištění' důkazu dle § 384 n. n. o. ř. s. není pr-o návrh, o nějž
opatření, jež první soudce na -něJ učinil, žádného- místa. Opatření to dle ob-sahu s,vého činí poNzení, jež je předmětem prozatimního
opatření po rozumu § 382 čís, 5 ex, ř., aniž by však podmínky jeho byly
dány, ba navrhovateli, kteří návrh svůj s tohoto hledjska vůbec nečinili,
i jen tvrzeny. Nehledě k ostatním předpoklad um, chybí zejména podmínka, ,",by šlo (> ohrožení n á'T o ,k ll' v,e smyslu, § 381 ex. f., kide se' mín'
materielnÍ nárok a předpokládá se obava', že by souďní postih ncb uskutečnění jeho bylo zmařeno neb značně stiženo, kdežt{) v tomto případě
uplatňují na·vrhovatelé pome obavu, že by d u k a z byl zmařen nebo Sltížen, v jakém stavu se střecha, o niž jde, malézá. Rovl>ěž nejde -o opatření
ve smyslu § 458 c. ř. s., pr-otože nejde o rušenou držbu. Jiných proz.~
ltmních 'Opatření, než -clleexekučního řádu a tohoto § pak dle speclelnkh
zákonů {na pL patentního), které se· sem vztahovati nemoh-ou, platné
prá'vo. však nezná. Soudce tedy nemělo návrhluina žádané opatře'ní vubec
jednati, nýbrž pr,oste jej zamítnouti, jako v zákoně nepředvídaný a tudíž
nemístný. Skutečně taM byla by opa'Ířením tím dotčena práva stran,
jiohž hájení mus,í jim mmýmzůstaveno býti a jež touto cestou rozhocrovatí nelze. PraNí-li navrhovatelé v dovolací stížnost" že odpůrci, odevzda'Vše již dne 31. prosince 1921 budovY, o něž jde, jim, nemají .práva
více Hmi disPOllo,vati, tedY střechu opravovati, tož ani řečeného O'patření
soudního potřebÍ nemajÍ, nebo! pak záviSÍ to' jen od jeiich vůle·, zdali odpůrcům opravu přÍpustitichtějí čili nic, a kdy,by tita be'Z jich svolení se
do o'prav pus!l[l.je jim k slu'lbám žaloba (} rušenou držb-u', a phpadné prozatimní opatření, nehledě ani k právu 's,vépomoci cIile § 344 obč. zák. Oni
sk'e neudavají, mat odpúrce žalovati chtějí, zda na náhradu škody, či na
provedení oprav - dle čl. 5 pachtovní smlouvy jest jimvyhraženo právo
po beZVýsledném vyzvání k opravám dáte je provésti a náklady tÍm
vzniklé z kauce si sraziti - ale pak-li jen náhradu škody žá;dati ·oprávněni
jsou, platí to, co právě řečeno, pak-li však mohou žádati opravy, tu prá,vě
je nemohou cdpÍlrcům :oIJraňovati a ve výkmlU jich povinnosti jim překá
žeti. A to tito také uplatií'e,jj, tvrdíce, že se při odevzdání pachtovnJÍeh
předmětů dne 31. prosince 1921 mimo jiné právě i ty které 'lady na' střeše
opraviti zavázali, v čemž by jim žádané o'patření ale naopak zase bránilo.
Právní poměr mezi 's,tranami, bez jehož zjištění' nelze říci, která sirana
jest s návrhem svým ohledně připuštění neb ""připuštění oprav v právu,
nemožno však v řízení o zajištění duk.a''Zu řešiti.

jde, a pro

Čís. 1601.

P()skytnutí dodatečné lhůty lí plnění s pohrůžkOU odstoupení od smlouvy
obě. zák.) se nevyžaduje, pf{)blásila-Ii strana obmeškalá jižpřeoom,
že nebude plniti.

t§ 918
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(Rozh.

Zť-.dne 4

dnh·na 19?7 -R~~J22i2L.)J-_ _ _ __

Žaloba, jíž domáhal se kupitel na prodateli náhrady škody pro nesplnění smlouvy, byla obě m a II i ž š í m i s o u d y zamítnuta, O d v oI a c í s.o'w d uvedl mimo jiné v d ů vod ech; Ža,lobce, ohtěje odstoupiti cd smlouvy a požadovati náhradu tvrzené škody, měl se zachovati
dle zál<onných předpisů a toto své rozhodnutí' pře dem žalované sdě. liti, stanově jí zároveií přiměřenou lhůtu k dodatnému plměnÍ, Odvolatel
dovowje vůči rozsudku prvého soudu, že nebyl povinen zachovati se dle
čl. 356 obch. zák., jelikož ~rávní jednání, o' něž tu šlo, nebylo ani' na
straně žalobwvě ani na straně žalované firmy .obchodem ve smyslu
obchodhího zákona, jelikož vápno bylo koupeno na opravu žalobcova
domu z vlastních vápenic strany žalorvané a že. tll' proto nejde (} případ
čl. 277 obch. zák. Žalobce nezachoval se však ani dle § 918 obč. zák.
Náhradu škody pro nesplnění úplatné smlouvy podle § 921 obč. zák. múže
strana žádati j,en, byla-li podle i; 918 (nebo 919) obč. zák. oprávněna od
sm!o'uvy ustoupiti. K tomu je však třeba, aby se zachovala dle předpisu
§ 918 odstavec prvý obč. zák., aby toti,ž liknavémll smlúvníku pře dem
02mámila, že wS>Íupuje od smlouvy, nebude-li v dodatečné lhůtě s o TIr
Č a sně stanovené plněno. Strane liknavé musí býti předem sděleno, jaké
násJedky ji stihnou, když v dodatečné lhůtě nesplní, aby clle toho mohla
za'říďili své rozhodnutí. V dopisu právního zástupce žalobcova ze dne
3. května 1920 by!.a sice žalované firmě dána dodateoná lhůta do 7. května
1920, odstoupení od smlouvy nebylo však oznámeno; dopis obsahuj,e jeu
pohrůžku, že, nebude-li zakázka ve lhůtě té vyřízena, nastoupen bude
po řad p r á v a. V dalších p.ak dopisech z ll. a 16. května 1920 domáhá
se žalobce zase jen dodání vápna za původní cenu 2500 K:č, hroze rovněž
jen žalobou. Právo volby nebylo tudí'ž vykonáno. Dopis z 18. května
1920 ohs,ahuje již s a m o o d s t o u pen í od smlouvy, k němuž však
žaloboe bez pře d ch,o z i h o o zná m e n i nehyl oprávněn. Když žalnvaná k žádosti žalobcově vrátila mu kupnj cenTI, došlo tím ·sice k zrušen,i smlouvy, žalobce není však oprávněn uplatňovati nárok na náhradu
tvrzeué škody, když, nezachovav se dle předpisll §, 918 obč. zák., nároku
toho vůbec nenabyl.
Ne j vy Š š í s o 'Uí d uznal dle žaloby,
Důvody;

Přisvědčiti sluší odvolacímu soudu v tom, že odpovědí žalovaného· ze
dne 9. dubna 1920 na zakázku žalobcovu ze dne 1. dubna 1920 byla smlouva mezi stranami uzavřena, že žalovaný touto odpovědí potvrdil zakázku
žalobco'vu ja-k co do druhu a množství, tak i co do kupní cen'y a způs:obu
jej.iho zaplacení
že nebyl tedy oprávněn, ani odpírati plnění proto, že
žal'obce celou kupní cenuna]lřed nesložil, anl žádati za zboží cenu vyšší,
než byla cena, smluvená. Naproti lomu však nelze souhlasiti s názorem
sOUJdu odvoladho, ,že se žalobce, odstoiu'piv ,od smlotlvy, nezachoval podle
zákonných předpisů a že proto nemá nárokul na náhradu tvrzené škody.
DOjlisem ze dne 3. května 1920 neoznámil 'ske žalobce žalovanému, že
od smlouvy od'stoupí, nebude-li ve lhůtě tam dané p-lněno. Avšak tento
dopis vzhledem k pozdější korespondenci stran zde nepřichází v úvahu.

a

Důležitými pro spor jsou pozdější dopisy žalovaného ze dne 8. května,
14. května a 17. května 1920 a dopis zástupce žalobcova ze dne 18. kvěina
1920. V dopise ze dne 8. května 1920 ognamuje ža]c>vaný žalobci, že cena
vápna stoupla 'Ua 2700 K 's přirážkou 500
a táže s,e, reflektuje-ll ža.]obce
na dodávku za těchto podmínek, či má-li žalovaný kupní cenu postat zpět.
V do:pise ze dne 14. května 1920 prohlašuje žalovaný ocbotu o'biednaný
vagon vápna zaslati, ovšem jen za cenn 32 K za 100 kg a s další přirážkuul
280 K. V dopise ze dne 17. května 1920 pak oznamuje žalobci, že na ceně
ze dne 14. května nemůže sleviti ani, korunu. Těmito dopisy dal ža'lovaný
zřejmě nade vši pochybnost na jevo, že smloUJvu za p,odmínek původně
ujednaných splniti nechce, Poskytnutí dodatečné lhůty k plněrrí 's, pohrůžkou odstoupení od smlouvy ve smyslu § 918 odstavec prvý obč. zák.
má ten účel, aby straně, nalézající se v prodlení, byla dána možnost, své
prodlení napravitI a smlouvu dodatečně splniti. Tento p'ostup by byl však
zbyteoným v tom případě, když strana obmeškalá již napřed sama pro-
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hlásí, . že plniti nechce. To stalo se v tomto případě do'pisy žalovaného
shora uvedenými. Žalobce, rrabyv tím jistoty, že žalovaný smlouv'U! ues,plní, byl oprávl1,ěn ve s,myslu §, 918 obč. 'zák., bez udělení další lhůty
prostě prohlásiti, že i on oe! smlouvy odstupuje, což lIčinil d,opisem svého
právníhe> zástupce ze dne 18. května 1920, o'známiv žalovanému zár,oveň,
že bude od něho žádati náhradu způsobené škody, kterou mu, v nejbližších
druech oznámí, což ta.ké clopísem ze dne 25. května 1920 učinil. Do·volací
soud má tedy za to, že se žalobce zachovaI podle přeďpi!s.u § 918 ohě. zák.
a že má podle .§ 921 obě. zák. nárok na náhr.adu, šk,ody zpŮSObené porušením smlouvy se strany žalovaného.
Čís. 1602.
PříplIStnost pořadu práva pro nárok obecuího úředníka proti obci o nác
hradu škOdy, již mu způsobila tím, že otálela vyřiditi Jeho žádost, by dán
bYl do výSluŽby.
.
Podmínky opodstatněnosti tohoto náhradního nárokn.

(Rozh. zed,ne 4. dubna 1922, Rv I 33/22,)
Žalobce byl městským tajemníker\! žalované obc'e v Čechách a zažádal
rokli 19110 výsluŽbu, kteréžto žádosti bylry vyhoveno teprve v roce 1918.
Žalobu o' náhradu škody, jež prý tímto průtahem' žalobci vzešla, II r 0ce'~s-nr's'oúd vťvé sto'Hce ve věci samé zamítl, nevyhov,ěv. námitce nepřípústnós!i pořadu práva,! uv".dl v ·onom směr'ui v d ů vod ech:
Soudní clvůr má za tó, Ú' žalobce ani na 's,vých prav-ech ani na svém
:mění ve smyslu § 1293 obč. zák. ža!e>vanon stranOu (jejími zál<onmÝmi
zástupci) voškozen .neliyl: Žalobce spatřuje vinu žalované v tom, že
žác!osl· jéh'o, by by] dán do ·výslužby, byla vyřízena' teprv dekretem ~e
dne '13. května 1918,pokue! Se týče, že 7 roků zusta'la· nevyřízena. Aby
v ' mchto okolwostech mohtobýti vůbec spalřováwo,nějaiké zavinění ža"
lovamé, mus,el by žaIoboepředevšim dokázáii; že měl tenkráte'skuteoně
zákonný nárok na to, ·bYbyl dán do výslužby. Dle § 21 zákona Ze dúe
29, května 1908, čís; 35 z. zák. má "árokna výslu,žné úředník po désítileté
nepřetržité 'službě· jen teukráte, když se stal bez vlastního' zavinění
Civilni ,rozhodnuti IV.
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k sluibě nezpúsobilýrri~ nleb bez průkazu nesdlOpno's,ti k službě, teprv PD
nepřetržité službě nejméně 35leté, pokud se týče 401eté. Podmmky tyto
u ža!lobce v čase podání žádosti o dání do výslužby s]J'lněny nebyly, neboE
v roce 1911 sloužil teprve sotva 11 roků, a, že byl tenkráte bez vlastního
zaviněni ks,lužbě nezpůsobilým, sám ani netvrdí, naopak sám udal,. že
po té ještě až do roku 1918 úřad'oval jako aktivruí tajemník a bral pO~ltky'
s tímto úřadem spojené z čehož nejlépe plyne, že o' nějaké nezpůsobIlosti
k s,lužbě u něho v roce' 1911 řeči býti nemůže. Žalovaná strana pokud se
týče její zákonné zastupitelství "e,byly proto vů,bec povinny, této žádc>st!
žalobce vyhověti neb ji vůbec vyříditi, poněvadž žalobce na povolem
neměl záko'nného nároku. Na okolnosti té také ničeho' neměni, že žalobce
clle svého tvrzení byl vyzván tehdejším 's,tarostou žalované, by podal
žádost o výslužbu, jelikož okolnost tMo jestv úplně ner~~hodná, n~bof dle
§ 32 Clbec. zřízení a § 20 zák. ze dne 29. kvetna 1908, CIS, 35 z. zak. rozhoduJe o jmenováni úředníků a také o dání jich do výsl'uzby výhradně
obecní výbor, a nil<oliv starosta, t"kže dlspo~ice, v to;nto' ohledu ob~c
lllÍm starO'~Joll .před'sevzaté nemají právního úcmkU' a z.avaznostl pro zalovanou. Nemůže pmto býti vůbec řeči o nějakém zavin,ění orgánů obec e
ních k rozhodování o žádosti žalobce povotaných,. Ale ani škody, která
by tím žaIobci byla vzešla tu není; nezamlouvala-li &e žalobci služba
městského tajemnlka II žalo~ané obce <ť měl-Ii příležitost si založiti jinde
existenci lepši mě! na vůli, ze slnžeb žalované vystoupiti a na iníst?
j.emu proPůjiče:n:é re,s,ignovati, ovšem bez 'Požitků pensijních, na ktere
v roce 1911 ještě neměl zákonného nároku. Neučinil-li žalobce tak, da~
tim, že ve sl'užbě žal'O<vané obc'e ještě po 7 roků pokračoval,. jako alctivm
městský tajemník úřadoval a požitky jako takový bral, na Jevo s~uhlas,
že ve sl'ulžbě žaImrané setrvává, .a nemůže se proto na Jeho strane mluviti ani o skmtečné škodě ,on,! o ušlém zisku vinou žalované stran;:. O~ dvolacís,ou.d rozsudekpotvrdi! mimo jiné z těchto, důvodu: Zalo'vaná obec uplatňovala v prvé stolici mezi jiným též námitku nepřípust
nosti pořacdu práva, Námitka ta byla prvnín; so~demo:d~lítnuta: ~5'ud~,
oc!volacímunále'želo dle '§ 240 odstavec druhy c. r. s. VZll! z mo'cl uredm
v úvah'ul i otázku přípnstnosti puřadu práva. Po názoru odvoladho soudu
nejde· tu o spou- o' výslužné ve smY's,lu §. 40 zák. ze dne 29. května 1908,
čís. 35 z. zák. {!; 40 zák. ze dne 23. července 1919, čís. 443 sb: z. ap'>
ani ,o j]Uiaký spor z poměrů služebních ve smyslu § 40 posléz clto'vaneho
zákona. Žalobce nežádá zvýšení výslužného, netvrdí, že mu nárok na
důchod, j.ehož 'se domáhá, příslušel na základě služební smlouvy nebo
služebníh'O poměru k žalované obci, nýbrž cpírá nárok teu o to, :te mu
úmyslným a hezprávným jednáním činovníků obecních, totiž tím, že nebyla pC! léta vyřízena žádost, by byl dán do výslužby,v způsobena by!a
škoda na majetku a právech, poněvadž mu' bylo znemozneno, by Slv op~tnl
v čas jinde nové zaměstnání, je,ž by m'UI skytalo nárok na za.;,patr~m ve
stáří Služební poměr žalobcův není tedY podkladem žalobmho naroku,
nýbrŽ dal jen podnět kw vzniku nároku toho. Žalobce opírá • tak.é svůj
nárok výslovně o us,tanovení §§ 1293, 1294, 1295, 1324 a 1331 obc. zak. Jde
. tu tedY o nárok na náhradu škody z činu (jiednání) .nedovoleného, bezprávnéh'o dle 30. hlavy obč. zák. Nároky takové je však, pokud ,není stanovena výjimka, clle § 1338 obč. zák. uplathovati na řádném sondě. Poně-
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vadž pro p.fípad, o který tu jde, výjimka stanovena není, bylo rozsudek
prvého soudu ve výroku odmítajícím námitkul nepřípustnosti pořadu lITáva,
ponechati v platnosti. Po stránce .právní byla věc prvním soudem správně
posouzena'. Žal.obce opírá 'SVll! náJ'ok o to, že, byv v roce 1911 v'e schůzi
mě'stské rady vyzván starostou, by podal' ž~dos,t O< výs]u'žbu, žádost tu
podal, že však oibec žádost v čas nevyřídila', nýbrž s r.ozhodnutím o ní 7
let otálela. A tu poukázal prvý soud správně k tomu, že' by žalobce, aby
v tvrzeném jednání (opome:llltí) Ž<!lované úbce mohlo bÝti spatřováno zaviněruí, zavazujíc; k náhr~dě škody, musil pfedem dokázati, že měl tehda
skutečně zákonný nárok, aby bY! dán do výslužby. Povinnost k náhradě
škody mohla ,by stíhati žalova.nou obec jen tehda, kdyby oprávněné žádosti žaTolbcově bezdůvodně nevyhověla a s vyřízením jejím otálela, nikoli
však tehda, žáda,-Ii žalobce na abci něco, k čemu neměl vůbec práva a
čemu pr'Oto obec nebyla povinna vyhověti. Že žalobce vzhledem k usta·
novení § 21 zák. z 2. května 1908, čís. 35 z. zák. neměl v té době ,zákonného nároku na výslužbu, p'oněvaďž neměl' 35 {40) služebních let a nebyl
také k službě neschopným a že na tom ničehG neměnila okolnost, že byl
žalobce, j"k tvrdí, tehdejším star.o'stou vyzván, aby podal žádost o výsluž,bu, dovodil případ'ně prvý soud a stačí poukázati k .odůvodnění tomu.
K vÝvoďům odvolání v tomto směru je jen uvésti: Z loho, že starosta po
zákonu zastujJuje obec vůči osobám třetím. že úředníci obecní js,on star()stovi podřízeni a že mohou jím býti' suspendováni (~§ 55 a 53 obec.
zřízeni!, nelze nikterak dovozo,vati, že žalobce, byv vyzván starostO'u, by
podal žádost o výslužbu, nabyl jím vůči obci n,árúku, by byl dán do výs!ažby. O tom, má-Ii být! obeoií úředník dán do výsl'll0by, nerozhoduje
stawsta, nýbrž dle § 32 ob. zřízení a § 21 zák. ze dne 29. května 1908,
Čí,s,. 35 z. zák. obecní výborr. Že stMo,ta vyzvání ono učinil na základě
usnesení obecního výboru, žalobce ",ni netvrdil. Uči<niI-li však starosta
vyzvání tO' O' své lIjme, ne-bylo vyzvání účill1ným a závazným· ani pro žalobce atli pro žalovanou, nebylo zP'Ůsobi'lé, by nahmdHo podmínky, j'ež
vyžaduje zákon pro nárok na výslužbu a nemůže proto, žalobce z vyzvání
toho odvozovati pro sebe práva vůči žalované obci. Také okolnost, že
obec po 7 letech žádost žalo,boovu kladně vyřídila, nedokaZUje ještě nikterak,že žal<Qbce měl v roce 1918, tím méně v r. 1911 právní nárok na
to, by byl dán do výslll'žby. Ani v roce 1918 neměl žalobce' zákonného
,námkunavýslužbu. Vyhověla-li obec žádosti jeho přesl to. nelze z toho
dovozovati, že byla p.ovinna tak učiniti již v r<lce 1911. Z toho, že žalobci
ned'"stalo ,e v roce 1911 formálníh.o vyřízení žádo,sti, třeba zamítavého,
nemaže ždlobce odvo00vati náhrapní n.árok, Zamítnutí žádosti nebylo by
v nÍjaké přFčinné souvislosti s tvrzenc'U! škodou žalobcovou, kterou dovozuje z toho, že mohl míti vedle pense příjem z nového zaměstnání. Ža10'bce musil, nedos~ávaje p'řes na,léhání vyfízení, seznati, že' 'Obec neuznává
jeho nárok na pensio'n<lváni a mohl se dle toho zaříditi. Neuvedl také· ani,
jak by se byl zachoval v případě, že bY byla žádost jeho v r. 1911 bývala
zamítnuta, a zda a jaká újma by mu byl'a i v tom případě vzešl". Správně
uvedl první so'ud vzhledem k celému' stavu věci, že nelze mluviti o' nějaké
skutečné škodě žalobcově ani o ušlém zi'sku, jež by byla žalovaná obec
zavinila.
Ne j v y Š š í s 'o u' d nevyhověl dovolániÍ.
22'
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Dúvo cl: y:
Žalovaná o,bec namítala proti žalobě nepřípustnosl pořadul práva a
nyní. už nebyla ďále uplatňována, zaM>,al se s ní dov01acL soud
vzhledem na § 240 c. ř. s. 'Z inoci úřední a došel z dŮ'Vodů odvolacího
soudu k názoru, že n,ámitka tato není oprávněna. K dúvodům těm se dodává: Právo, žádati náhradu škody od škiidce ZPůsobené jeho zaviněním,
jež poškozenému z' ustano,vení § 1295 obč. zák. vyplývá, jest právem
soukwmým a zůstáv,á jim i tehdy, když jednání neb opomenuti, škodu pů
sobíel, zakládá se v překročení veřejnóprávnkh předpisů. Také v tomto,
přípaďě tvrdí žalobce, že obecní výbor,opomenuv ihned jeho žádost
o výs1'l1žbu,vyřiditi, dopustil se zavinění'a tak odvoz'uJe svůj nárok z opomenutí § 32 ,čes. obec. zří"ení. Jest tedy o 'llIároku rozhodovati. pořadem
p,ráva. Toálu není na závadu § 40 zák ze dne 23. července 1919, ČÍ's. 443
sb. z. a n., jenž stanoví, že spory O příÍmy služebnÍ. a výslužné úředníka,
o zaopatřovací požitky vdov a sirotků, jakož i ostatní spory vzešlé ze
služ,ebních POměrů (lfedníka' ,ozhodujíse pořadem 'S,tolic' samosprávných.
Nebol, i kdyby názor, shora projevený, nebyl' správný, nenastala tímto
§ 4li ještě žádná změna § 1338 obč. zák, jímž jest ustanoveno, že právo
na náhradu škody musí zpravidla, jako každé jiné soukromé právo, býti
uplatňováno u řádného so'udu; výjimku z ustanovení tohoto, tedy něco
c<dlišného' cl(,o,vaný § 40 neustanovuje, oč by se tak s,táti musilo. V případě
tomto nejde -o spor ze slu,tehního poměru- nemá se tu státi nějaké upravení poměru toho, neběž! o vnitřní záležitost jedině a výhradně služebního
poměm se týka~fcí, nýbrž o nahradit' škody, 'Způsúbenou domněle nekonáním povinnosťf obe:c.rtímu výboru' dle obe'c. iřízení uložen;1Tch, tedy o. záležitosl na sl'uctebním poměru nezávisl10u. Obe'cni výbor byl by musilia
p'ředpokladů zákonných o žádosti žaloboově, řádně doloi-ené, TO'zhodovatr
dle §32 če's. obec. zříz:, jelikož se týkala upraveni služebního poměru dání do vÝslužby ; ft neučiniHi tak, jak žalobce tvrdí, úmyslně, viilí ho
přírno ze zavinění a nikoliv jen z opomenuti, jÍmž mu byla způsobena
škoda ", o náhradě její přísluší mzhodovatí. dle u'v,edeného soudům.
Dovolacího' důvodu nesprávného právního powllzeni věci tu není 'a
také výÝúdy dovolání nejs>ou s to, byodůvoclnění názoru nižších soudů
vyvrátilý prúto se pOll'kazude rla ně á připomíná se leště toto: Jest pro'
správné posouzení tohoto případu naprosto Ihostejnú, podal-ll' žalobcežáclo st o výslužbuzvlastnílro, popudu či na příkaz starosty, nebl>! o žádostech takových rozh<Íduje obecní výbor a nikoli 's,larosta. Musela by
tudiž bÝti věc tato ua pořadu dotyčného zasedání a dle § 42 česko obec.
zříz. i při slvolávání členů 'Obecního výboru k' zasedání předem býti oznámen~, že se 'však tak stalo a že' skutečně ohecnívýhor se usnesl, aby žalobcebyj vyzván poclati ·žád'osťo výslužbu, žalobce ani's,ám netvrdí.
výiva ta stala se tédy jen soukro,mě a svémocně siawsto'Ui a dovolávání
se §§ 55, 63 čes. obec.zř'íz. jest proto nemístné a tvrzení, že star'osta
jednal, byv k toml! ,obcí zvláště zmocněn, jest tvrzením, tepr,v,é v dovol<inó poprvé se vyskytlljkírn a tudíž rtépřípuSlnou novótou. Nárok žalobcův
na náhra'ďu škody nevznikl tudíž ani vyzváním starosty, aby žalo'bce podal
žádost o pénsil>nov'ání; ani tím, že této vý'ZVy upos,!echl ani tím že žádo"t
jeho byla teprve po sedmi letech vyřízena. K odůvodnění nároku toho
musil by žalobce prokázati nedovolený čin bezprávný, škodu vzešIO<1!,
třebas,

a

příčinnou souvislost mezi nimi
z těchto předpokladů tu nenÍ',

a konečně zavinění škůdce. Že žádného
vyplývá z nesporného př.ednesuI stran a
v souvislosti s,oním ze zákona ze dne 29. května 1908, čís. 35 z. zák. změ
něného a do:plněnéh,? zákonem ie dne 23. července 1919, čís. 443 sb. z.
a n. Dleustanov,e,",í~ 21 zmíněného zákona' - jak už nižší stolice provedly
- má nárok na výslužbu' úřední'k po 10 leté, nepřetržité službě stal-li se
bez vlastní Viny; k službě neschopným anebo bez toho příkazu,'když do'slúužl1 předepsaná služební léta. Žalobce, aby byl docílil příznivého vyří
zení své žád'osti, byl by musil prokázati svou neschopnost dále sloužiti
toho však on netvrdil a výzva starostova podmínky této nenahražuje. Není
tedy ,z,ák?nný nárok žalobcův na vÝsl1lžbuI prokázán. Není-li tu nároku
na vy~luzbu, nebylo ani na obecním výboru žalované obce, aby se o žádostI zalobcově musel usnášeti, bylaf bezdůvodnou a' to dala žalovaná
.obec na. j'evo tím, že žalobce TIlechávala na dále ve službě a. v požitcích
s ní sPOJených až do, doby, kdy žalobce sám, dle vlastního udání obe'ní
výsor o ,v Y řízenl své ž.ácl~stipoj)oháně! a usnesení, jímž byl pa{d(} ~ý_
sluzb!. dan, takto vynutil. Tedy v tom, že obecní výbor iádosti jeho ihned
nevy~d;l,v nelze s,hledatl a.ni bezprávného činu, ani p~k v otálení vyřízení
zav~ne12;vza~ova~e, .:,e:hot Je'dnala tak p'Oprávu, berouc zřetel k předpisům'
v t<; pr:cllle, ;"tav.a]'lclm. Za tohoto stavu, když žalobce nebyl oprávněn
o :,ysl~zb'll~ zadal! a mwpak službn aiclo dubn" 1918 konal, nelze mluviti
o skovde, J:z by I?U' byla vzešla z chování ialované obce a i kdyby mohlo
se ,o s~o·d,:.mlu'VIÍ1, vnebylo by tll' pfíčírrné souvislosti mezi domnělýmbez-'
pravnym vClllem a skodon a proto právem uznaly nižšísto1ice žalobu za
neopravnenou,

Čís. 1603.

Nep!ipus!~ost poř.adu práva pro nárok o náhradu škody proti ohcijiž
sucastmvšl se při výkupu obili.
'

způsobIla,

O:~ozh. ze, dne 4. dubna 1922, Rv I 70122.)

. St~rosta žal,ované ohce súčastnil se spolu s komisařem okresního obilmho vusta,v,",. vykupll ohili u žalobce, dal obilí odvézti a převzal peníze
z~ ne strzene, jež po několjk měsíců zadrž o",,,} u sche a teprve ná přika;
ml~l~t~Tstva pro záso~<}Vání zaslal je žalobci, jenž jich však nepřejal, žádaJe I u:~kv:a meZldobL Žalobě o vy,placení zadržovaného peníze s úrokem
~ ba n ,,z s I.S.? u d y. nevYhověly, zamítnuvše námitkw nepřípustnosti poradu prava, lezto pry Jde ,o nárok ryze sOlUkromoprávní
Ne j v y Š š í 's o u d zrušil fO!lsndky nižšfch soudů ľ s předchozím ří-'
zením ao,dtilítJ žalobu.
Důvody:

I?le rozsud~ových zji~tění účastnili se starosta a obec11í strážník žalovane, ob,:e' VYkup u obilI, provedeného U' žalobce komisařem okresního.
obll~lho ustavu, starosta dal obilí odvézti a' převzal penlze za ně stržené
oznamr! domně~é záva~y ministe""tvu Pro zásobování lidu a na· příka;
Jeho zaslal pemze ty zalobei. Spolučinno.st žalované obce poku'd 'b
~'l
. d. " h
'
'
.
vu ee
ucas",1 a se Je nam tQ o s'Vym starostou, zakládá se na Š 32, vládního
ov
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nař. ze dne· 27. června 1919 6" ;-l54 ,b z a 11 NaHzením tím llpraY.elLbyl
obchod S obilím a mlýnskými výmbky tím zpÚ'sobem, že odiíaty byly tyto
so'ukromému obchodu. Naďále hospodařil s nimi stát, by zabezpečil veřejné zásobování. Nařízení to, upravující poměr jednotlivců jako přísluš
níků státního celku k tomu'to, j,e předpisem veřejnoprávním, orgány pů
sobící i spolupúsnbící 'při prováděni nařízení to-ho: }sou orgány ve_řejno
právními, a týmž orgánem byla i žafovaná ohec, pokud byla činna při
Iv"ýkupu ohiH žalobci odebraného. Z porovnání §§ 31 a 32 nařízení toho
vyplývá, že obec spolupůsobila jako pcmoonÝ orgán státní. Podle obdoby
dvo'ľ. dekretu ze clne 14. března 1806, čís. 758 sb. z. s. nemůže obec pro
te'J,t" svůj úřední výkon žalována býti na soudě civilním. K tomuto výkonu náleže,la i Výplata pMez, stržených za odebrané obilí, aniž záleží na
tom, zda výplata ta stalas,e správně čili nic. Nárok proti obci uplatňovaný
nestal se s'C'nkmmoprávním v žádném případě. bUzení -o žalobě té provedené a s ním i oba rozmdky jsou zmatečné dle· § 477 čís. 6 c. ř. s. a bylo
je dle§§ 477, 510 a 513 c. ř. s. zrušiti. Poněvadž jde o nezhojitelnO'u zmatečnost, byla žaloba dl'e §:§ 478 a 513 c. f. s. odmítmrta.

Čis. 1604.
Nepřípustuost pořadu práva pro nárok proti
ního ústavu o zaplaceni za dodané zbožl.

komisionáři

Státního obil-

(Rozh. ze dne 4. dubna 1922, R II 95/22.)
Dle žaloby dodala žalobkyně žalované firmě na poukaz Stát. obil. ústavu
brambory a' ježto žalovaná: nezaplatila, dvmáhala se zaplacení kupní ceny
žalobou. Ža,l,ovaná vznesla námitku nepří'pustnosti pořadu práva, již p r 0oe s nI' soucl p r v é st (j I i c ezamítl a rozhodlo žalobě věcně. 'O ů
v o cl y: Žalobkyně domáhá s.e iatobonzaplacenf kupní ceny za dodané
brambory, tedy nárokU' soukromoprávního a rozhc>dovánf soudu o nároku
tomto není nijak vyloučeno nařízením vlá,dy ze dne 13. září 1920, čís. 520
·sb. z. a n. Pouze o' výši srážky rozhodne dle § 35 uved·eného nařfzení
. rozhodcI soud. Námitka 'nepřípustnosti pořadu práva není tudíž nijak
oprávněna. Jiinak se to však má s námitkou nedostatku pasivní legitimace.
Dle §.6 uvedeného nařízení neměla žalobkyně do·dati bmmbory žalované
a, kdyby je byla žalované do.dala, bylo by toto právní j,ednání dle posledního odstavce' § 6 neplatným a nebyla by tedy ža!obkynějfž z tohó dů
vodll oprávněna 'žádati zaplacení brambor, žalované dodaných. Jak vysvltá ze správy zemského ,obilního ústavu ze dne 26. září' 1921 byla žalovaná skuteč",č zmocněncem, tak zv. subkomisionářem tohoto ústavu.
Žalorvanou však nelze považovati za komisionáře ve smyslu ~ 360 obch.
zák. jak se domnívá žalobkyně, poněvadž nepřevzala brambory vlaslnim
Jménem, k čemu·ž ani oprávněna by nebyla, nýbrž jako zmocněnec ohilního ústavu ve smyslu § 6 uvedeného nařfzel1í vlidy. Námitka nedostatku pasivní legitimace jest tudj,ž oprávněna a žaloba musela tedy býti
zamítnuta. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím
řízením a odmlll žalobu. O ů vod y: Prozkoumav věc, shledal odvolací
soud, zabývaje se podle ustanovení § 42 j. n., pokud se týče § 473 odstavec
prvý a 494 c. ř. s. sám od 's·ebe otázkou příp'ustnostl pořadu práva, že

námitka 'nepřípustnosti pa:řadu práva je.st v tomw případě opodstatněna
a že řízení na soudě prvé stolioe jest zmatečným podle ustanovení § 477
čís. 6 c. ř. s. Soud prvé stolice zavrhl námitku nepří'S'lušnosti a nepřípust
nosti pořadu práva, ježto žalobkyně domáhá se prý žalobou zaphcení
kupní ceny za dodané brambory, tedy nároku soukromoprávního a rOzhodování soudu o nároku tomto není nijak vylouóeno nařízením vlády ze
dne 13. září 1920, Čí's. 520 sb. z. a n., 'pouze o výši srážky rozhodne prý
dle § 35 uvedeného nařízení rozhcdčí souď. Náhled tento jest nesprávný
a nemá opory ani: v cH. nařízení vlády ,ani ve 's'tavu věci. O n.árok soukromoprávní mohlo by se j,ednati jen te'nkráte, kďy,by se nejednalo o bramhory zabavené, nýbrž o brambory', dl·e §- 3 cit. nař. volné disposiCi výrObcově ponechané. Již zoe žaloby vychází však na jevo, že předmětem sporu
jest přejímací cena za zabavené brambory sklizně roku 1920, které sklidila žalobkyně jako producentka, a že brambory ty dodala žalované na
dispos,oe státllího obilního ústavu pro potravní spolek a pT() obchodní
gremium v B. Žalobkyně uvádí, že cena brambor byla smluvena na
42 K za' 1 Q a. že činila tedy 46.649 I\lč 40 h; žalovaná převzala prý brambory ty bez námitek. Z dalšíhO' jJřednesu stran a z listin ve sporu před
ložených plyne, že proti jakosti brambor vznesly námitky teprve obm~'
šlení kupitelé, potravní spolek a obchodiní gremium a že byly učiněny
podle posudku rozhodčího soudu :plodinové bursy srážky z přeiímad
ceny, kteréžto srážky žalobkyně nechtěla uznati, nepfijavši zbytek pře
jímací oeny po ode'čtenr úhrnný-ch srážek a že nas,toupi\a ll,a zaplacení
ce I é přejím"ci ceny pořad práva pr'oti žalované, která jak(} subkomisicmářka StátníhO' obil<nóho ústavu brambory přejímala. Brambory sklizně
1920 byly citovaným vlá'dním nařízením z ohledů veřejnoprávních za
účelem bezvadné'h·o zásobování lidu zabaveny ve prospěch státu a byly
soukromému obchodování odňaty a byla §'em 2 cit. nař. veškerá právní
jednání, jež se příčí zákazům ohledně ukh, prohlášena za neplatná. Takovým neplatným právním jednáním byl by p'ostup, kdyhy žalovaná brambmyocl žalobkyně k,oupila vlastním jménem, byť i na cizí účel (čl. 360
obch. zák.) a netřehase proto zabývatI otázkou, jednala-li žalovaná'
v tomto případě jako komlsionářka dk obchodníbo zákoníka čili nic. Z pří
pisu zemského obilního ústavu, jakož i přejímacích lístků plyne vš'ak nepochy,bně, ze žalovaná přejímala brambory j}ouze jako subkomisionářka
válečného obilníbo ústavu, p,obočka v B:, tedy jako jeho zmocněnec po
mzumu § 6 cit. nař. Mylným kst náhled prvého 'Soudu, že jde toliko
o nedostatek pasivní 'legitimaceprolo, že dle něho žalobkyně jalm producentka zabave'nÝch brambor nemů'že se sice domáhatt zaplacení pře'
Hmaci ceny, dle §, 30 a nwsI. cit. nař. ú ř e d n·ě stanovené, tedy nikoliv
ponechané volné úmluvě s'tran - po- žalova,né subkomisionářce, avšak
snaclpo Státním ,obilním ústavu; který dle § 6 cit. nař. jest pc}Vinen., zabavené brambo'ry převz!ti, ]lokud vybarvují vydaným ]lředpisům. Uznal-li
~{)ud rozsudkem, že žalovaná není pasivně ke sporul legitimována, vyslo-viJl
tím mlčky, že mohl by býti žalován toliko Státní obilní ústav; jiná osoba
není mysMelna. Zalovaná však, pověřená toliko úkolem veřejnop.rávním
jake, zmocněnec z·emského obilního ústavu .a· jednající toliko z příkazu
jeho, nesměla a nemůže býti žalována vůbec cestou sO\lkromoprávní,
pořadem práva civilního nemůže však býti žalován ani Státní neb Zemský
obilní ústav, pClkud se jedná jen o srážky z přeHmací ceny, které stanoví
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dle § 35 cit. nař. s·oud rozhodčí; v tomto případě
razllodčí sOillll
nechce. Jinak by tomu arcH
kdyby se vyhýbal obilní ústav placení
přejímací ceny, po wzumll §35 cit. nař. právoplatně již ustanovené, vůbec,
o což se však v tomto, případěneiedná; v podstatě jde s·por o to, jsou-I,
srážky uči1něné· žal'4~j'ld přimě'řené ·čiH nic, o čemž však rozhoduje jedině
dle li 35 cit. nař. f'CIzhodčí soud plodinové bursy, po případě jiná znalecká
komise. Poněvadž se věc wzebírala před soudem k projednání vůbec nepovolaným, bylo vysloviti zmatečnost dosavadního řízení a odmítnutí
žaloby dle zákonných ustanovení shora citovaných a to přes to, že nebylo usnesení prvého' soudu, jímž byla námitka nepřípustnosti pořadu
práv,a zamítnuta, stranami vzato v odpor.
Ne j v y Š š í s o II ď nevyhověl rekursu.
Důvody:

Rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor druhé stolice, že jest v tomto případě pořad práva vyloučen.L:alovaná vůči žalobkyni nevystupovala jako kupitelka na základě soukromoprávniho poměru, nýbrž jako zmocněnee Státního obilního ústavu k jeho příkazům,
ovládaným veřejnoprávními ohledy, jichž Se žalobkyně v žalobě výslovně
dovo1lává. Z dopi'su tohoto ústavu je zřejmo, že ž,alovaná byla jeho Jwmisionářem, že ručila za j:tlmst všech zásllek, jež obilní ústav přiděloval
j'ejím prostřeclnictv,ím ~že, bylo jeji povinností, hlásiti Státnímu obilnímu
ústavu k disposici množství bramborů, jak je u ní přihlašovali producenti,
nacČež byly obilním ústavem zaslány nákladul listy s adresámi spotře
bovate-lů, jimž se brambory měly dodati. Zalovaná byla tedy zmocněncem
Státního obilního ústavu' ve smysl'Ul §§ Q a 21 vládního· nařízení ze dne
13. zářl 1920, čís. 520 'sb. z. a n. a p.ověřena veřejinoprávnimi úkoly, pročež
jest vyloučen pořad práva pro žalobnÍ nárok, jenž má za podklad zmíněné
veřejnoprávnl p.oměry. Za t,ohoto stavu věci ncnl třeba přihlížeti k ustanovením § 35 uvedenéhOI naříze,ní D příslušnosti rozhodčích soudú, ani
potřeM, ř'ešiti otázku, je-li přípustna žaloba proti zemskému obilnímu
'
ustavu.
CÍs. 1605.
Soud může
ve své závěti.

přikázati

matce, hy vychovávala

děti

v

řeči,

již

určil

otec

l(Rozh. ze dne 4, dubna 1922, R II 135i22,)
V poslednl vuli nařídHz~,stavitel Dr. Theodor A, své dědičce (manželce), že musí děti jeho bYli vychovány česky a úplně v dl1clm Cecha,
že dMi maJí 'navštěvovati školy české a jinojazyčné jen, pokud toho třeba
k nabyti všeobecného dalšího vzdělání aneb kdyby jiných českých škol
nebylo, a ustano'vU dále, že o výchově dětí v tomto směru rozhodnou
jeho otec a pa leho smrti jeho sestra a, kdyby rozhodnuti iich uposlechnuto nebylo - soudy v tomto směm vůbec nemají zasáhnouti ~. při
padnou ideálnl polovice jeho tří domu otci, pokud se t";'če sestře jeho,

jejichž rozkazu ohledně výchovy,'v českém duchu' uposleclmuto nebylo,
. 'proti vyplacení 20.000 K Komtance S"ová, sestra zú.staviteie, oprávněna
podle ustanovení testamentu, žádala; by vdově Emmě A-ově, poručnici
ne zl. dětí .byly dány 'snudní příkazy, aby ve smyslu zůstavitelovy závěti
děti jeho Jiudřišku a Vlastu vychovávala česky a úplně v duchu českém
a aby za tím účelem vhodným způsobem,' {lbzvláště přibráním českého
učitele neho české učitelky umožnila .dětem.co nejdříve naučiti -se českémU!
jazyku, aby tak umožněna jim byla návštěva čes'kéškoly v L. Prvý
s o u d usnesenim z.18 .. července 1921 přikaz. tento vydal a nař.ídii·Emmě
A-ové, aby v tom, zda. se· tak hodlá zachovati a. co již zařídila, po\iala .dn
8 dnů zprávu poručenskému soudu, Když lhůta tato lIplynula, .aniž se stě c
žovatelka pf'Ohlásila, vyzval prvý simd k opětnému návrhu. Koustance
S-,o,vé usnesením z 12. záři .1921 Emmu' A-ovou, aby do 8 dnů prokázala,
že vyhověla přikazu s pohrůžkou, že, nesplní-Ii do 8 dnůlohoto příkazu,
bude jí dle § 19 nesp. říz. uložena pokuta 1000 K a bude dle § 2540bč,
zák. zbavena poručeustvÍ. Rek u r s n i s o u d toto usnesení prvého sondu"
potvrdíl.
Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolac.ímu rekursu.

Usneseuíprvniho soudce rekursttÍm soúdem ;potvrzené jest jen dtl'sledkem jeho nařízeni ze dne 18. července 1921, jež stěžovatelce jako pomčnici zůstavitelových nezl. dítek po rozumu §'Z16 obč. zák dal, a jež
ona v odpor tehdáž ani r.evzala, t~kže právem po dávno nasťalé právní
moci pohwženo ji bylo exekuci dle § 19 nesp. říz,. Pf{) případ, že přikazu
nevyhoví. Pok'lld' by však mohlo se dle § 11 nesp. říz. mHi za to, že prvotní
příkaz prvého soud oe bylo i po uplynutí rekursní lhůty možno rekursem
napadati, a pokud by se rekursu stěžovatelky do u,snesení exekucí II 'sesazením s pomčens!vÍ hrozicího ten význam přikládal, žej,ím i pTvotní
příkaz v .od'por brán jest, pak dlužno umlati, že usnesení rekursního soudu
nyní V oďpor vzaté, jež rekur'sl v tom smY,Slu a tudíž i otázku oprávněni
soudcova k prvotnímu příkazu vyřizuje, jest nezákonité, Stěžnvatelka
odvolává se hlavně na to, že prý není žádného zákona, v jakém duchu a
zejména v jakém jazyce matka dítky své vychovávati má, avšak z;apo.
míná, že právo tohoto urč"ení nepřísluší p,Ollze matce, nýbrž rod i Č II m
f§. 139 obč, zák.) a tu zase po výtce nt c i, důkaz § 147, v němž se moc
'Otcovská odvozuje z pojmu moci hlavy rodiI'Y, která muži přísluší dle
§ 91 ohč. zák. i oproti manželce, aclále § 148 obě. zák. Otec jest prn
případ svéh'a úmrtí oprávněn ustanoviti, kdo má býti poručníkem dítěte
(§ 196 obč, zák.) a takto vychování jeho směr dáti, i nelze pochybovati,
že testamentáruí naří1zení jeho ohledně-výchovy, srovnávají-li se s mravností a záko,nem, dlužno respektovati; i s'em vztahuje se zaiisté předpiS
§ 816 a 817 obč, zák., že vykonavatel testamentu, pokud· se tÝče dědic,
a tudíž i soud, má vůli zustavltelovu' splniti. Přehlíží tedy stěžovatelka,
že soud nezaložil příkaz 'wůj na předpisu zákona, nýbrž na nařízení t es tam e n t II otcova, j,ež se zákonem v rozporu není. Dítky stojí pod
zvláštní ochranou zákona (§ 21 .obě. zák.) a musí tedy soud pečovati 'dle
§ 2 nesp, říz, i o jejich hmotné zájmy,jež jsou dle pořízení testamentu
s otázkou výchovy těsně spjaty. A jen této své povinnnsH prvÝ soudce
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vYhověl, když ř·ee~č~e,n~;Y~'·;&i:!#'~~~fk~~~H~~~~~~~:t~~,s~~t~~.-.--:
ných hmotných fl
mohla, nechť 0,1,"0." U! poručenskéh'O s'Oudu. aby jí byly ze jmění dítek vydány,
Čís, 1606.

y § ?12 obč.

zák. vypočítávají se pouze možné druhy vedlejších ná.
roku. JejIch pOdmínky a rozsah určují se příslušnými zvláštními předpisy.
Ta~ n~ pf. ohledně ujednané pokuty, k níž poukazuje se ku konci § 912
obc. zak., platí ustauovení § 1336 obč. zák. Snižuje ujednanou pokutu,
postupuje soud podle § 273 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1922. I\v II 356/21.)
_ Soud>:ím smírem zavázala se žalobkyně, že vrátí žalovanému celou
r~d~ ~vrsk~l, žalovaný pak měl žalobkyni zaplatiti 20.00.0 K, při čemž bylo
uJednano, ze, kdyby žalobkyně žalovanému v jisté lhůtě věcí nevrátila

b~de míti žalovaný na vůli, jejich vydání' vymáhati, nebo žádati za ně
nahradu 10.000 K Žalobkyně některých věcí nevrátila, pročež si žalobce
strhl 10.000 K: ze shora zmíněných 20.000 K. Žalobě, jíž d'Omáhala s'e žalobkyně snlžení ujedna'né pokuty 10.000 K na 1.000 K, vyhověl p r 0ce sn 1 s o udp r v é s t o I i c e potud, že snížiI ujednanon pokutu na
5.000 K; D II vod Y. Strany ujednaly pokutu 10,000 K pro ten případ
kdyby žalobkyně do ust~novené doby žáďných věcí, ve smíru. uvede~
nÝc~,ne'V~átf~a,nebo kdyby jen uěkteré z věcí těch nevrátila, nebof pak
by Je to·trz vsechny ~ také nevrátila, Avšak soud jest toho mínění že
ialovanýdle ,obsahu této u'jeclnané pokuty jest jen oprávněn b u,ď vy'máhati vydán, věd, když by mu všechny nebo třeba jen jedna vrácena
nebyla, anehon a m í 's' t ě vy m á h á n í těchto věcí, totiž všech žádati
10,000 K a n,koliv ponechati si některé {třeba polo'Vici) z věcí a ve dle'
to h o žádati 10.000 K. Tento' výklad: pokuty opírá se o obsah smíru a
o zákon,né, ustanovení' § 1338 obě. zák (§ 169 nov.). "že lze žádati kon::-enclOnalm pokutu vedle plnění, pokud se týče vymáhání původního pozadavku tehdY, když byla vyjednána konvencionální pokuta pro nedodrž,:ní času,nebo místa pInění pfrv'Odního požadavku, kdežto v tomto pří
~ade uJednana byla konvencionální pokuta pro nesplnění původního pozadavku, kterýž ovšem nesplněn jest j tehdy, když sebe menší část jeho
splněna nebyla«. Tommto názoru neodporuje zásadně ani prohlášení obou
stran při jednání 9. květ'na 1921, že I Pro ten případ míněno bylo nd sttan
pI~cení konvencionální p.okuty 10,000 K, kdyby i jen jedua věc nebyla
wacena, a rovněž tak neodporují názoru tomu výpovědi svědků kteří
ud~]j" že se při smíru vyjád1'il Dr W. k nyněj:šl ža1lobkyni jako t~hdejši
Je}:! zast~~~e: "Když víte, že zboží máte všechno, ktere udáváte, můžete
pnstoupltI I na srážku 10.000 K« Dr. W. chtěl tím zajisté naznačiti žalobkyni jenom to, že výška konvencionální IWkuty jest pto ni bezvýznamnou
když žalobkyně. určitě ví, že, má doma vše'Chny ty věci, k jichž vráceni
se m<;la z~vazatr a když věci ty mMe všechny vrátiti a všechny je· vrátíc
Jesthze S] Mrany smírem vyjednaly, že ža'lovaný má na vůli vymáhati
vycl"n,] věcí nebo žádati za ně uáhradu 10.000 K, kdyby mu je žalobkyně
v u'danou dob'u! nevrátila, tu mohl by požadovati žalovaný také jenom
y

10.000 K, kdyby mu žalobkyně vůbec žádné z těch věcí nevrátila, neboť
jak již shoral uvedeno, nevyjednaly si strany, že; může žalovaný, když

mu

žalobkyně

v

čas věci

vydá, vymáhati tyto a žádati zároveú vedle t0ho

JO.OOO K Soucl vidí v 10.000 K - konvencionální pokutu dle §. 1336 obč.
zák. (§ 169 nov.) a dle § 912 obč. zák. ujetb"anou za všechno zbožl, které

žalobkyně měla vrátiti, a vidí v tom tuto konvencionálni pokutu {náhradu interese) nejenom vzhledem k ,obsahu smíru samého, n:í'brž i také
vzhledem k velikosti náhrady interese, jak žalovaný při uzavírání smíru
to na mysli míti mohl, přihlížel-li jednak ke skutečné ceně věcí, a dále
k tomu, co by při pr,odeji věcí jako o,bchoclník vyzískaL Těchto 10.000 K
zahrnuje zaii'sté dle odhadu některÝch věcí znalcem S., dle čehož i ostatní
věci přibližně oclha'dnouti se dají, nejen skutečnou nákupní cenu všech
věcí, které žalobkyně wátiti měla, nýbrž i přís.]ušný obchodní zisk, jaký
žalovaný při prodeji věCÍ na mysli míii mohl. Žalovan,ý byl by se jinak
zajisté se žalobkyní nedohodl na k,onveucionální pokutě 10.000 K a nebyl
by zajisté smír podepsal, kdyby dle obsahu smíru musel míti za to, že
může žádati "d žalobkyně i tehdy jenom 10.000 K, kdyby ,nu žalobkyně
vů:be'C žádno1Ui z věcí nevrátila. Námitky žalOvaného, že v tonito sporu
není směrodatnou p('uze cena věcí, nýbrž i to, že žalovaný utrpěl škodu
materielní i imaterielní, že utrpěl škodu na obchodní' pověsti a že by si
?""Iovaný mohl strhnouti třeba za jedinO'u' scháZející vec, i kdYŽ hy si
ostatní podržel, celÝch 10.000 K, jeví se býti až na jedinou okolnost úplně
nesprávné. Správnou ies't námitka ta ie11J potud, že pr,o posouzení ujednaného interese dle !§ 912 obč. zák., 'na kteréžto zákonné ustanocvení se žalovaná strana odvolá'vala, a kteréžto interese gem 912 a též sem 1336 obě.
zák. skutečně jest míněno, jedině cena nevrácených! věcí směrodatnou
není. Opačné tVr'ze'llí strany· žalující nelze zajisté- označiti za správné.
Naproti tomu nutno dle .názorusouduurčill vellkos,t náhrady požado'vaného intNes·e dle skutečného materielního poškození žalovaného a nikoliv
také dle jakési imaterielní škody, na příklad, že žalovaný chtěl mí,tl dotyčným smírem všecky právní p·oměry uspořádány, Tvrzené poškození
pověsil dalo, by se po případě snad za jiných okolností odhadnouti také
nějakou .peněžitou náhradou, ale v tomto případě jistě o nějaké takové
poško'zetté pov,esti nelze mlu'Viti, nehofnelze přece důvodně tvrditi, že
žalovaný utrpěl imaterielní škodu nebo poškození pověsti tím, že mu žalobkyně nevrátila dě'vsIko'Ul čepici a že tudíž ža,lovaný za čepici tu jest
oprávněn žádati 10.000 K'. Žalovaná strana zastává podobný názor, tvrdíc,
že žal'Ovaný jest oprávněn i za Jediný scházejÍcí předmět požadovati
10.000 K konvenční pokuty. Dle názoru' soudu možno odhadnout; nejsprávněji výši náhrady interese jak je toto míněnó v §, 1336 a 912 obč. zák.
v tomto případě tím způsobem" že .~e stano,ví jednak cena nevrácených
věcí a za druhé obchodní úsk, jaký mohl žalovaný při prodeji věcí mlh.
Vezmou-li Se za základ znalcem uvedené vyšš.f ceny nevrácených před
mětů jabosti udávané žalovaným, činí celková cena všech těchto před'
mětůprávě 5000 K. Počítá-li se průměr'ná cena věcí dle toho, jak ji znalec
ten při téže jakD~Ai nejvíce a nejméně uvádí, či1nÍI tato průměrná cena
4450 K. Znalec uvádí, že 'Věci ty cenil dle nákupní ceny a že Cena prOdejní
je až o 10-20 prac. větší a činila by dle toho průměmá cena prodejní též
kdem 5000 K I když vezme Se za základ 3500 K, nač zástupci stran., chtě
jíce se vyhnouti dalšímu provádění důkazů o jakosti llevráce!Il}'Ch před-
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mětů. ~ tudví~ ~alšf.~1U o-dtočování spor-ul,
pH ll',tuím jedl1~t1i' u~d- __ ty,.
o~en!lI" a pnpo~te-lr k tamu asi' 45 proe. zf$,!(u, s jakým. žalovaný při po~alec,nycl:. pomerech t~ž 'počítati mohl, rovněž přijde se k 5,000 K. Soúd
uznal tudlz ve smy~lu " 273 c. ř. 's'. těchto 5000 K za přiměřenou náhradu
mterese ve smyslu ,§§ 1336, 912 obč. zák. mezi stranami ujednaného po~
~ I
'
~
, konvencIOnální
.
'
kládal za . p,roka'za'
~
no, ze
za
ovanym
pozadovana
pokuta
10.000 K JRS! premrštěna a' snížil' ji protol dle § ,1336 obě. zák. na 5000 K:.
Odvolacl soud k odvolání žalovaného rozsudek potvrdil. Důvody:
Odvolatel ,po~k~:uJe r:a to, že dle úmyslu, stran nešlo jen o konvenčni
p.0~utu, nybrz tez D nahradil interese, snížení výrokem soudu nepodléhalIC!, ve smyslu § 912,Obč. zák.; k tomu dluŽil10 připomenouti, že též prvý
sou~ ~e k tomuto nazoru částečně přildoňuje, spatřuie v 10.000 K k{)nv~ncm ~?kut~, ~le § 1336 a dle § 912 obč. zák. Odvolací soud však tchoto
nazoru castecne 'nesdílí; on má za to, že vzhledem k prohlášení stran jde
~de len,o konvenční pokutu ve smyslw § 1336 obč. zák. Nebo!, je-Ii pravda<
ze dle um~'s:lu stran .ž~Io~-aný za jed}nou nevrácenou věc v nepatrné ceně
by byl PDvmen zadrzetr 10.000 K, nemohlo se jednati o náhradu aneb
mteTese ,po :?ZU;nll § 912, obč. zák., nýbrž jen o konvenční poku,tu, jejíž
sm~uv~na vy se casto nebyvala v poměru s utrpěnou škodou. Dle § 1336
obc. zak. ?~stavec ~:uhý (náleží soudu ve všech případech, aby konvenční
pokutu sn;zll, p,rokaze-~i dlužník její nepřiměřenost, ovšem nelze jí sni"i,t;
na takovy .!}enr~, ktery by nedosáhl ani vÝše skutečně ,u:trpěné škody.
V tomto, pr~~~de nélze o tom pochybovati, že konvenční paku ta· v cel.é
um!~';,ene vy;;, 10.000 K by nebyla v poměru ku škodě, žalovaným utrpěné,
uvazl~ll se, ze dle 'sou'hlasného udání stran cena ,nevrácených věcí činí
pouze 3~500 K. y~hledem k této ceně věcí a zi'Sku, který žalovaný pro~
deJ,e~ ,tech!o VecI mohl dOcíliti, jevlí se 5000 K, na které první soudkonv~ncn.1 pokutu s~~ížIl, ~býti přiměřeným. Toto rozho·clnutí bY'lo by správn,:,u: I v toU:Pnpade, kdyby se smíru rozuměti mělo tak, že 10.000 K
m~nenD ~ylo lako hodnot~ yšech věcí, které žalobkyně žalovanému vrátiti
u:~la, ~ ze b~ Je~ bylo smŽlli v poměru cen nevrácených věcí. I v tomto
pnp.a'de obd!rzel zaI{)Ivaný vfce, 'než m'UI ,přís.lušelo.
Ne j v YŠ š í s o u d nevyhověl dovolání
Důvody:

Názor~ ža!.ovanou stTaJnou ještě v dovolání hájený, že ustanovením
§ 912 .o~c; zak. ~yl zalO,žen zvláštní nárok na náhradu škody, jejž Dproti
k,?nvencm pokute (§ 1336 obč. zák) nazývá "interese«, jest právně mylnym. ,Nebo;! v § 912 obč. zák. jest prostě jen VY'počítáno'příslllšenství
hlav.m~o zav,azku, a jsou v něm jako předmět vedlejší obligace uvedeny
mezI, JlI1ým uroky z prodlení, náhrada způsobené škody, nebo toho, co
druhemu 'DIa ~o~ záleží, že závazek nebyl řé:dně splněn {to j. id Quod interest~ ~ konecne ':0 si strana v t ,o m to. př í p a cl ě vymínila (t. j. kon~
vencm pokut~)~ ,,-sechny tyto čtyry druhy vedlejších závazků jsou každý
pr~ seb,; zvla,stmm způsobem odškodnění, o němž jedná třicátá hlava
obcaJllskeh'O zakona, a v jejích předpisech ť§: 1293 a násl) nikoli však
v § 9~2 'Obč: zá;k., sluší spatřovati 'jJfávrtí důvod těchto vedlejŠíCh závazku.
Rozdll ~ezl, nahradou: tak zvaného: "interese«, které hledíc k §§ 1323 a
13~4, obc. zak., zahrnuje v sobě kr'Omě náhrady škody, skutečně vzešlé
1 usly ZIsk, a mezi konvenční pokutou',' která jest smIllVen~'l11 ek-vivalentel~

tohoto interese (viz znění i§ 912 obč. zák. shora uvedené, a citace § 912
v ~, 1336 obč. zák.), záleží v podstatě v tom, že věřitel, tvrdící, Že nesplněním závazku, nebo nepořádným splněním jeho utl'l;el škodu, musí
výši této s'lé škody dokázati, kdež!,o, byla'~U Ujednána na tyto případy již
napřed určitá suma peněžitá (konvenční pokuta), není ohledně újmy věřiC
telovy vů'bec třeba důkazu, a smluvená pokwtapropadne i tehda, nevzešla-li z 'llesplnění nebo z vadného splnění škoda žádná, ovšem však
naopak nemůže věřitel žádati náhmdu šlmdy její obnos převyšující, jelikož
konvenční pokuta byla smlu'Vena v zájmu obou stran. Hledíc k obsahll
soudního smíru ze dne 28. dubna 1919, ,dle něhož s'e nynější žalc;bkyně tehda žalo'varná ,- zavázala, určité věCi tam -blíže yyjmenov,ané vrátiti do
30. dubna 1919 nynějšímu' žalovanému ~ tehda žalobci - a dle něhož
bylo mezi nimi ďále ujednáno, že František Z. b'u,de míti na vůli, kdyby
Růžena V -ová ínynějšíža!obkyně) tyto věci v udanou dobu nevrátHa, buď
jejich vydání vymáhati anebo žádati za vše náhradu 10.000 K, dlužno
právní názor odvolacího soudu, že tu jde o· smluvenou konvenční pokutu,
pokládati za správný, jelíkož jest nepochybno, že může konvenční pokuta
býti smluvena i tím způs'obem, že si nevinný věřitel zadrží Ujednaný
peníz, který by jinak mUl!;H vyplatiti. Poněvadž obě strwnydle svých
tv,rzení CÍŤ'o;va'nÝ obsah 'smíru vykláJdají souhlasně v ten rozum, že kon~
venční pokuta 10..0.0.0 K' byl)l umluvena nejen kdyby nebyla žádná z věcí'
!vrácena, nýbrž i také pro ,ten připae!, kdyby nebyla vrácena třebas i jen
jedn" věc, že tedy poku1a ta pr'opadne, jak v tom př,ípadě, nebude-Ji slib,
Růženou V-ovou daný, 'Virbec spInčn, "neh nebude-Ji splněn řádným zpú~
sobem, a poněvadž oldvolací soud souhlasně se soudem prvým tento
úmysl stran], ve kterém 'sm'Ír uzavřely, zjistil, nelze zjištění tomu v řízení
dov'0lacÍ'ln odporovati s hlediska čís. 2 § 503, C. ř. s. a jest proto výtka
dov:olatelova, že řízení o:dV'olací pro nepřipuštění důkazu výs!eehem stran
zůstalo kUlsým, neodůvodněna. Dovolatel uplatňuje sice také ještě důvod
čís: 3 § 503 C. ř. 's'., který shledává vtom; že odvolací soud tím, že pominul. »výsledek" - wrávně obsah výpovědí svědeckých, vzal za základ
svého: rozhodnutí předpoklad, nesroV'návaj1cí se se spisy, ale vÝllovědi
s'Vědků,Q!nichž se prý o.dvolací· s,oud nezmiňuje, dle dovolání saIiIélw
neúhsahHjí žádného rozporu se zjištěním odvoJ'acího soudu, který výslovně
a ,sprá'v!ue 'V souhl1ase se spisy v rOisll'dku 's,vém praví, že se výpo·vědi
těchto svědkú se shora uvedeným přednesem stran úplně shodují. Není
tedy důvod I.;ls,. 3 § 5.03 c. ř. S.po zákonu proveden. Otázka; zda-li shOlra
uvedenou úml'llIvu stran p'0dlezjištěnéhoúmyslu stninsluší posuzovatI
jako úmluvuokonvenčrtí pokutě, či, jak dovolatel míní, jako úmluvu
ci zaplaceni interese dle § 912 obč., zák., spadá do 'oboru práviIíhCY posou'zení věci JeJikožtu o kOlllvenčnÍ, pokutu jde, jest sond vedle § 1336 odstavec druhý obč. zák. oprávněn náhradní peníz snížiti, býr'li dluŽníkem
prokázán jakl> upříliŠ<něný. Dovolání, vytýkaj'ic, že odvolací soud neprávem pomin",l za účelem obja'snění této otázky připustiti důkaz výslechem stran, přehlíží;, že s,oudu dle § 273 c. ř. s. přísluší právo, aby, jde~li
o náhradu škody nebo interese, za určitých podmínek tam uvedených,
tento náhradní petÍíz ustanovil 'sám dle svého volného uváženi, aniž by mu
bylo třeba prováděti dů1mzy, stranami v tom ohledU nabízené. Jak z rozsudku prÝého soudil vyplývá, obě s(níny v řízení před prVoustblicí shodly
se na: tom, že· sl nevrácené věCi oceňUjÍ' na 3500 K a' učliIJlytak pO' pro-
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vedeném již před
provádění důkazů
o~olností odvDlací

tím dÚkazl1~ znaleckém protG, asy-se ;-yhntlIy da-r-šinl,U'
o jakosti nevrácených předmětů. Jestliže za těchtD
soud nepřipustil důkazu výslechem stran o tom, zdali
nahradní peníz 10.000 K jest upřílíš'něný, a přiklonil se k názoru prvého
s,oudu, který, opíraie se mezi jiným D' posudek znalce i o uvedené ocenění
stran, shledal přiměřeným peníz 5000 K jako kDnvenční pokutu nelze
v tom spatřovati ani :neúplnost řízení, ani nesprávné právní po~ouzení
věci.

Čís. 1607.

Zboží jest v nákladním listu přesně označiti názvy, jak uvedeny jsou
v tarifu. '(Nelze je označiti jako »alte Fetzen«.) j1nak vypočte· se dovozné
dle tarifu normálníhO.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1922, Rv II 366/21.)
2:alobce odeslal dráhou zboží, jež označi'l v nákladním listu jako »alte
Fetzen«. Dráha vypočetla dovozné dle normálního tarifu na 1034 K 20 h
a vybrala je při dodání zboží od příjemce. Žalobce domáhal se na dráze
313 K 20 h, ježto ďopravné bylo vyměřiti dle polo,žky tarifové Pro »alte
Lumpen, Hadern, Strazzen« .penízem 721 K. Pro c e sní s o udp r v é
s to I i c e žalobě vyhověl. D ů vod y: Ne,ní zákonného předpisu jenž
by odesílatele nutil, by označil zboží v lIákladním Ustě právě vÝl;azem
obsaženým v tarifu, nýbrž příslušné hranice jest hledati v ustanovení §
.žel. dopr. ř. V tomlo .případě nejde o nesprávné o,značenÍ zbo'ží poněvadž
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zas:lá'l1Y byly »aIte Fetzen«, jež jsou přec'e totožnÝmi s ».alte' Lumpen«.
Označellí oněch těmito vylučuje záměnu

se zbožím jiného drubu. Ostatně
plyne z n,ákladního tarifu, že vÝraz "Lumpen" byl volell pouze příkladmo
a že ho lze jinýmI výrazy (nadern, Stmzzen) nahraditi. O d vol a c í
sond žalobu zamítl. Důvody: Dle obsahu nákladního, Ustu jsou ustanovení žel. dopr. ř. a tarifu součástkou dopravní smlouvy mezi stranami.
Dle prováděcího ustanovení v § 56 žel. dOJir. ř. jest třeba označiti zboží
terminem v klasifika'Ci zbožl stanoveným. Také z tarifu pro zboží nákladní
díl I (odděl. B) částka A III i vysvítá, že PTO označení zboží v nákladním
lislě platí us,tanovení prováděoí v § 56 žel. dope. ř., že oďesílatel musí zboží
oz~~~iti tenninem v klasifikaci zbožl. použitým, jinak že se dopravné vypoclta dle tarifu normálního. Přesného tohDtO 'označení jest zapotřebí již
z té příčiny, by dráha mohla zko'ušeti ihned obsah zásilky dle § 58 žeL
dopr. ř;, žádá-li odesílatel po'u'žití jiného tarifu. Poněvadž odes.ílatel nepoužil .terminu v tarifu stanoveného, byla dráha oprávněna vypočítati
dopravné dle tarifu normálního.
Ne j v y Š š í s o it ď nevyhověl doV'olání.
Ofivody:
Rozhndným j'esl obsah nákladního listu, pojmenování zboží v něm.
V nákladním listě bylo zboží pznalČe'l1o »Alte Petzen". Takové PPjmel1ovánl není uvedeno v položce LL4 díl I. ,odděl. B a žalobce nepojmenoval
tedy zboží tak, jak tam předepsánD {§ 56 V dopr. řJ. Pojmenoval-li zboží
jinak, nepcjmenoval je ,padle předpisu, nýbrž libovolně, a nese důsledky

toho sám. Předepsáno jest pojmenování názvem tarifu, klasifikace. Sluší
tudíž zlwumati, zda pojmenování odpovídalO předpisu. Netřeba, se však
zabývati otázkon· značí-li užité pojmenování totéž, co pojmenování pře
dep's,mé, i nelze s'e v tomto směru uchyloiVati k výkladw smlouvy. Užívání
pojmenování předepsaných jest nutno v zájmu bezpečnosti a rychlosl!
měření a dlUŽilO je přesně zachovávati, tom:.!, kdož na určitý tarif nárok
čillÍ. Již tím jest zamÍtnuli žalobního nároku' zplna "důvodně no, II bylo
do~olání proti rozsudku odvolacího soudu, v podstatě správně odůvod
něnému zamítnouti, ježt·o nenr tu ani vady řizenf ana nesprávného posouzení věci. Jinak se odkaz'u,je k důvoc1'lill napadeného roz'sudku.
Čis.

1608.

Příjemc'2 j2nž byv () příchodu zbOží vyrozuměn a splniv závazky ze
smlouvy nákJaďni, hlásil se zavčas k odběru zbožl, byl však odkazován
ze dne nll den, má pOdle § 80 (7) žel. dopr. ř. proti dráze nárOk na náhradu
útrat opětovného marného pokUSU o odběr zbožl, a, prokáže.:li úmyslnost
anebo hrubou nedbalost dráhy, má podle I§ 95 žel. dopr. ř. nárok na ná~
hradu plné škody. Zboží. jež uemohlo příjemci býti dodáno nejpozději 30.
dne po uplynutí dodací lhůty, není již povinen přijali.

(Rozh. ze dne 4. dubna 1922, Rv II 393/21.)
Ža!Jobci {příjemci zbnží) byla vagonová zásilka avisována dráhou dne
5. října 1919, načež žalobce, za'pla!iv dopravné, poslal pOV{)ZY na dráhu
k výkladce zboží, hyl však dráhou ze dne na den o,dkazován, že vago'n
dosud nedošel. Teprve 26. listopadu 1919 byl žalobce dráhou vyzván, by
převzal vagon jenž byl omylem za'slánJ do Rakous a odtud vrácen zpět
do tuzemska. Zalobce však přijetí {)dmítI a domáhlal se na dráze náhrady
škody. P r -o c e sní s o ti d p r v é st" I i c e přiso'lldil žalobci pouze zaplacené dovozné, jinak žalobu on do důvoďu nároku zamítl. D ů vod y:
Podle § 95 Ž. d. ř. může osoba, op'rávněná k ž.alobě, zboží, dráze odevzcdané k dopravě, p'ckládati bez ďalšího průkazu za· ztracené, nemůže-li
být, dCJdáno nej'pozdějl 30. dne po uplYilutí dodacl lhůty. Ježto v tomto
případě vagon byl avis'ováll žalobci již dne 5. října 1919, avšak nemohl
býti dodán, až dne 26. liSTopadu 1919, tedy po uplynutí 30. dn;,bylžalobce oprávněn »bez dalšího průkazu« vagon míti za ztraceny a 'uvlatňovati veškeré nároky jemu podle železničního dopravního řádu proti
dráze př'Ísltušejíd při ztrátě zbo.ží. V lom .ohledu§ 88 žel. dapr. ř. ustanovuje, že, musHi 'železni,ce POďll; nákladní ,ml,ollvy dáti nábr~du za
ztrátu zbOŽÍ, bude nahraže:na hCJdnpta,.již mělo, zboží téhož druhu a téže
j.a!kosti v místě odeslání, v době, kdy bylo převzato ku přepravě, a to
obecná obchodní cena a, není-li této-, o.becná cena. Mimo to' budiž nahrazeno, 00 ÍÍ'ž bylo zaplaceno nebo ještě dlužno' za,platiti na dech a Dstatních
útratách, jakož i na dovozném. DI'u1žno dáti plnou náhradu ]lodle § 95 Ž.
d. ř. pouze tenkráte, byla-li z]lůsobena' škoda železnicí úmyslně nebo
hrubou její nedbalo'stí. Výpovědí svědka Vincence M-a, l11spektora státních
drah má soud za dokázáno, že zaběhuutí vagonu, o nějž tu ide, nestalo
seh~ubou nedbalosti orgállů železničních; neboť svědek potvrdil, že taková událost se přih'ází často a to. tím více v roce 1919, kdy personál
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viJlnosJ k_náhradě za lJřekročení lhúty dodací do 'lyse dovozného, ale
železniční J)racoval s-'velkyml

o.nnzeml,

vači

čísla

·mnohdy- v noci musili, na

jezfQl1,ebYlo paTa,finu - a

posuno'-

vag.Ofl'll: svítiti si, zápalkamit a y tutéž
dDbu byla mimo to ještě' sHná kampaň řepní. O nějakém porušení povinností železničních orgánů tím méně může bytí r'eči v Břeclavě, kterážto
stanice .stále jest přeplněno'Ui,kde také v roce 1919 těžko bylo sháněti personál, dDstatečně vycvičený, poněvadž tenkráte správa dráhy nucena byla
přibírati personál nový za zřízence, kteří o.dešli do Rakous,. ·Vhodné umístění perso:nálu tak, aby každý zřízenec měl přikázánu práci, hovící jeho
schopnosti a obratnosti, bylo samozřejmě velice těžké. Ostatně zaběhnutí
vagonu může se přihad]ti podle výpovědi svědka i cvičenému a zručnému
zřízenci, poněvadž jest denní zkušeností, že průvodní papíry často se
odlOUČÍ

od nákladú, zejména proto; že _číslice vagonů jsou pěti až šesti-

místné a ve spoustě papírů může přehození číslic snadno nastati. Cím
cvičenější .personál, tím ovšem s,tává se takovÝch· případů méně, ale při-.
házejí' se přece 1 u nejcvičenějšího personálu. Nepoda,fi! se tndíž žal'ující
straně ďůkaz, že zaběhn.uti vagonu se. stalo, hrubou nedbalostí železničních
orgánů,

a není- proto ža1lobce

oprávněn

žádati po'

železniční správě

ná-

hradu plné škody. Jeho práva pmtížele2lllkípro ztrátu zboží řídí se výhradně podle § 88.žel. dopr. ř... Žaluj1cí strana·neobmeziIa se však v žalobě
na hodnotu ztracenébo zboží v mezích § 88 žel. dopr. ř.. a na dovozné,
již zaplacené, nýbrž žádá škodu skuteeno'u a celis,(vou s poukazem na § 95
žel. dopl'. ř., k čemuž, jak již řečeno, oprávněna není. Ze všech položek,
žalobClu uplatňovaných, příslušÍ žalobci pouze náhrada zaplaceného dovozného, kdežto ostatní nár.oky mu nepříslušejí a hylo proto uznati, že
těchto, nároků co do dúvoďu tuneuí, Vyjma pouze nárok fial náhradu zaplacenéh" již dov,oiÁléh.o. O d v 01 a ci sou d rozsudek potvrdil.
Ne j v YŠ š í s oud zrušil r,ozsudky obou nižších soudů a vrátiI věc
prvému soudu, by, doplně řízenÍ, znovu, rozhodl o náhradních nárocích
žalobcQ!vých:, kromě nárokU' na vrácení dovozného.
Dů

vo cly:

Žalobce požaduie náhradu: 1. zaplaceného dovozného, 2. mzdy a cestovného 6ďělníkŮin, kteří byli firmou L. současně s· vagonem posláni ke
kladení parketa' 12 dní marl1ě čekali, než se vagon najde, 3. za povozy,
jež žalobce po~lalna náďražíhned' po obdržení avisa a pak další dllY
znova, protože bYl nadr'á'ze den ke dn; odkazován a vždy mu bylo
vydání zboží na druhý' dens].jhováno, 4. rozdíiu mezi cenóu smluvenou
s firmou za pův'odní zásilku a' cenou place110u jednak za parkety, jednak
za prkna a hranoly náhradní, 5. šlmdy vzešlé ze zpožděného dokončení
sta'vby svébo doinu na nájemném, 6. na iláklade~h vytápění a 7. mzdě
hlídače po tři měsíce. Na opodstatnění žalobniho ná,roku uváděl žalobce,
že zboží jemu zaslanéclošlo do Břeclavy dne 6. října 1919, že bylo pří
chodn zboŽí5.říina 1919 zpraven, že' zaplatil dopravné, že hneď po
obdrženl,avlsa poslal povozyna nádraží, ie však mu zbOží vydáno nebylo
a že ho na dráze den ku dni odkazovali a 'vždy ke druhému dnu jistotně
vydání' zboží slibova'li a že později vyšlo' na jevo,'že vagon byl omylem
PCJslánldo Rakous a se ztratil;' podle' žalobco'va tvrzení byla dodací lhůta
překročena 'iZboží nedodáno)hrubym porušením pOVinností železničních
orgánu v Břeclavě.' Žalovaný erár uznal nárok pod· č.l. 'U,vedený i po-

proti nárokům Č. 2, a'ž 7, namítal, že žalobce odepřél přijati zboží, když
byl po dni 28. listopadu 1919 zpraven, že parkety jsou na nádraží v Bře
c1avě. Než tato namítaná okolnos.( ne.odůvodňuje zamítnutí nároku, nebof
žalobce byl podle nesporného přednesu stran již dne 5. října 1919 železnicí zpraven o příchodu zboží (§ 79 žel. dopr. ř.) a zaplatil dovozné,
v předloženém nákladním listu uvedené, byl tedy podle § 76 žel. dopr. ř.
oprávněn, aby proti železnici vlastním jménem uplatnil nároky z nákladní
smlouvy, a padle I§ 90 žel. dOPL ř. mohl jakožto osoba k žalobě oprávněná
pokládati zboží bez dalšího průkazu za ztracené, jakmile mu nemohlo
býti dodámo nejpozdějI 30. dne po Li:plynutí Ihúty dodací. Že mu zboží. do
této doby nemohlo býti dodáno, nebylo bráno v pochybnost; k úsudku,
že byl žalobce po,vinen přijati zboží, potlději nakzené, není však v § 91
žel. dopy. ř. opory, Není tl1c1ížopoďstatněna námitka, že žalobce, odepřev
po 26. listopadu 19'19 přijati z'boží, sám zavinil jeho neďodání. Podle §, 88
žel. dO'pr, ř. musí železnice za ztracené zboží nahraditi obecnou obchcdní
pokud se týče obeooou hodnotu, již mělo zboží téhož druhu a jakosti v místě odeslání a v -ďobě, kdy bylo přijato ku přepravě, krc>me náhrady cel
a ostatních útrat jako,,.r devc>zného. Mimo to jest železnice podle § 94
žel. dOpl. ř. povinna nahraditi prokázanou škodu za překročení lhůty
do-ďací a tO' ve výši v § tom stanovené. Pokud jde o bříme dů,kazní a
nehledíc k obmczením v §§ 85 až 87 žel. dopT. ř. uvedeným, ručí železmilce podle § 84 žel. d:opr. ř. za' škodu, jež vzešla ztrá.tou, úbytkem nebo
po.šlwze,ním zboží v době od' 'přijetí ku, přepravč až'do dodání, leda že
byla způso,bena zaviněním oprávněného příkaz ce nebo jeho příkazem žcleznicí nezavincnÝill, vyšši mocí, nedostatky obalu zevně neznatelllý~mi
ncbo přiroze~noll povahou zboží; d'okázati okolnosti. jež toto ručelní 'Vylučují, náleží tudíž železnici. jak tomu též u povozníka podle čl. 395 Dbeh.

zák. Za škodu přebmčením dodad lhůty způsobenou ručí pak železnice
podle ustanovení § 94 žeL dopr. ř., ač-Ii IMta nebyla překročena pro
události, kterých železnice ani nezPl!sobila ani nemohla odvrátiti; podobně
ručí podle čl. 397 nhch. zák. povozní'k za škodu, jež vzešla promcškáním
ujednané ncb 'Obvyklé dohy dodací, pok"cd neprokáže, že nebyl s to, by
odvrátil promeškání pečlivostí řádného obchc>drríka, Žalovaný, erár omluvných dův'odů. právě zmíněných, ani netvrdil; kdybY se tudíž jednalo jen
,o náhradu v §§ 88 a 9'4 žel dwr. ř. sta.nO'venou, byl by tokový nárok
odůvocúněn. Pokud vš:ak jde o plnou škodu, jest železnice podle § 95 žel.
dopr. ř. povinna Inabraditl plnou škodu, byla-Ii zpjísobeua železnicí
úmyslně 'ncbo hrubou nedbalosti, při čemž arci ruči podle 'S 5 žel. dopr.
ř. za' své Hdi II za ji'né osoby, jichž použije ku pľov~edení přepravy;
rovněž povozník jest podle posledního odstavce čl. 396 obch. zák. povínen
nahraditi úplnou škodu, dokáže-Ii .se ",u zlomyslné jednání. Z cit. před
pisů' žel. do;pr řádu a 011 chod. zákona vyplývá, že P-OViil1110S.t, ,dokázati
zúmyslnost nebo hruhou nedbalost železničních orgánl!, náleží tomu, kdo
požaduje ,plnou škodu podle § 95 žeL do.pr. f., nikoliv ien škodu v §§ 88,
94 žel. dopr. ř. stanovenou. V tom směru tudíž s vývody dOlvolání souhlasiti nelze. Pro nedostatek tohoto důkazu o úmysluosli (hrubé nedbalosti) předchozí soudo'vé neuznali důvodnost celého sporného nároku žalobcova,než docela přehlédli, že ž"lo'bce také tvrdil a nabízel o tom dů
kazy, že, byv o příchodu' zboží zpraven a splniv závazky z nákladní
i,
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smlouvy, hned se hlásil k odběru zboží, že vša~ po, něko:lik dní byI.'1t?-,;
na 'druhýden odkazcJcvan a že také tím mu vzesly utraty. Podle II 80 \7)
žeL dopr. ř. jest však povInností železnice, aby příjemci, je~ž byl zprave,~
o 'příchodu zboží nahmdila útraty vzešlé tím, že se manne pokuSIl zbozl
odebrati' tato p~vinnost stihá železnici bez rozdílu, zda nemohla zboží
př'íjemci' vvda-ti, proto že se ztratilo či proto, že bylo jinam, zav~zeno:
předpokládajlÍc ovšem, že příjemce () příchodu zboží zpraveny splml sve
závazky ze smlouvy a že požadoval vydání zbnŽÍ' v pathčn:ý čas a na
patřičném místč n zřízence k vydání zboží oprávněného. Byl-Ii žalobce
takovým zřízencem vždy na druhý den odkazován a jemu vydání zboží
na druhý den slibována, přísluší mj] podle ,~ 80 (7) žeL dopr, ř., náh;rada
útrat těmito pokusy a odebrání zbožl vzešlých, abyl-li odka'zovan zum~
sině neho z hmbé ncdbalosti, přís]u'ší mu podle zásady § 95, žel, dOPL, r;
náhrada plné škody. Důvodnost nároku na náhradu povozu k odebr~m
zboží poslaných není tudíž závislou na důkazu, že vagon byl hrubym
zaviněním železničních ergánÍ! zavlečen. Okolnosti, tento nárok odůvod
ňující, nebyly však předchozími, soudy vúbcc "vzat~ .na p~et!es; rovně~
nebylo obja'sněno a uváženo, zda-Ii a pokud melo byl! delmku ke kladem
parket vyslaných použito také k 'Odvezení zboží a zda-II a pokud mzda
těchto dC<lníkú může býti zařaděna mezi. út",ty v '§ 80 {7) žel. dopL ř.
uvedené a iak dalece také os,tatnl nároky jsou odúvodněny průtahem, jejž
pndle ž~l~b~ova tvrzení zavinili želczn+ční zřízenci tím, ž~ ll';: ~bo~í nevydali a ho k adběru zboží vždy na dmhý den odkazovah, pn cemz pro
posouzení věci ani nebude nedůležitým též 'Objasniti, l<dy se žalobce o zavlečení vagonu dozvěděl a kdy jiné zboži objednaL Rízení zůstalo v tom
směruneúp1nÝlli a rozsudek v odpor vzatý neposkytuje tudíž skutkového
podkladu k úsudku o zavinění železničních orgánú a k r~~ho~nutí, kt~ré
nároky co do důvod'u' json po právu, takže jest nezbytno nzem doplmÍ! a
žalobcova tvrzení zjistiti. Ale krom toho tvrzená skutečnost, že žalobce
bylo přidwdu zboží zpraven, -že tedy vagon skutečI:e po nějaký ~as
v Břeclavě stál, a že žalohce přes tn byl vždy na druhy den odkazovan,
a objasněrnl příčin, praž se tak sta1o, illnhou míti -vÝznam i pro úsudek
o stupni zavinění železničních orgánů na' zavlečení vagonu a mohou po
případě vésti j k jÍ1némll právnJmu pósouzenÍ žalobního pár~ku, než k ~a:
kémlldos<pěH přeďchoZÍ S'oudové na základě řízení neuplneho. Dovolam
sice neúplnost řízení neuplatňuje, ale broj,í proti celému obsahu rozsudku
pro nesprávné posouzenÍI věci po stránce právní; ~~nlehlivému pře~~~u:
mání rozsudku však podle naduvedeného, překázl nedostatek zllstem
o skutečnostech žalobcem k odůvodněni žalobního nároku uváděných.
RDzsudky předchozích souďÍ!, pokud se týkají nároků pod Č. 2. až 7. zmíněných, byly tlldíž podle §!§, 510, 503 Č. 2 c. ř, s. ve výroku o věci samé a
v důsledku toho i ve VÝroku O> procesních nákladech zrušeny a věc byla
odká~ána zpět soudu pro.cesnímu, abY, doplně řízeni, znovu o těchto nárocích rozhodL
'<

Čís. 1609.

Zaměstnavatel nesmí přepínati zaměstnancovy sily přemíroll práce ani
co se týče iejího množstvÍ ani co se tý'ee jejíhO trvání. Z !,orušenÍ této
povinnosti zaměstnavatelem vzchází zaměstnanci nejen narok na bez-

odkladné rOzvázaní pracovního poměru, nýbrž i s uchováním tohoto
měru nárok na náhradu škody, leč by zaměstnavatel dokázal, že
splnění oné povinnosti bylo bez jeh'O villY znemožněno.

pumu

'ÍRozh, ze dne 4. dubna 1922, Rv II 116/22.)
Žalobce byl zaměstnán u žalovaného jakO' lesní orgán, bylo ho však
dle tvrzení žaloby používáno ke slÍlžbě i v jinÝch revírech, než pro který
byl zřízen, a i jinak hY1 prací přemáhán, takže z toho nebezpečně onemocněl a musel se po,drobiti operaci. Žalobu o náhradu škody o b a niž š í
so u d y zamítly, neshledavše na siFane zaměstnavatel'ově viny na žalohcově onemocnění.

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

soudů

a vrátil

věc

Důvody:

Všecky tři uplatňované dovalací dllVody (čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s,)
j,s,ou dány. Předem nesprávné právnÍ' oosnuzení, ačkoli' tuto ne zrovna
v tO'm smyslu, jak d·ovoláJní uplatňUje, že totiž zaměstnavatel dle zákona
ru<čí zaměstnanci za škodu vznikloIll prací v jeho podníku vždy, bez ohledu
na to, zdali zaměstnavateli nějaké zavinení přičitati lze čili nic, tedy i beze
všeho zavinění. Právem táže se ,odpůrce, kde jsou předpisy zákona, jež
dovolání uvésti ovšem opomenu],o. T. zv. ručení z a v Ý s led e k, na něž
davolálllí patrně myslí, platí dle našeho, práva posud len tam, kde je zákon
výslovně nznal: kde takové normy není, nastává dle všeobecnéhO' před
pisu!§. 1295 ohč. zák jen ručení za zaviněnou škodu. Jde tedy nejprv o tO',
tvrdil-li žalobce zavinění žalovaného a jaké. Strany sice nejsou povinny,
uváděti před'pisy zákona', o něž se jejich nárok opírá, jim stačí, uvedou"Ji
skutkovou povahu nárok zakládaj.ící, avšak 'so'ud má dle § 417 odstavcc
druhý c. ř, s. ve znění zákona ze dne 1. dubna 1921, čís, 161 sb, z. a n.
(čL IV. 3 c) udati, dle kterých zákonných ustanovcnÍ věc posuzoval a
výrok llčiníL To nižší stolice opomenuly a z vývodů jejich, v nichž vůbec
žádného pf'ávlJ1íhn předpisu neCitují, je zřejmo, že věc nePDsuz'Ovaly s hlediska onoho předpi~u, kterÝ jedině tll' ·přiléhá, Jest (o předpis § 1157 obč.
zák. ve znění III. novely, Aby jej bylo, lze dobře pojmouti, dlužno uvésti
napřed jeho nejstaršího předchúdce, jímž jest § 74 žiVil. ř" který stanoví,
že zaměstnavatel jeslt povinen, na své útraty učiniti a udrž·ovati zařízel).1
uhledně pracovních místností, strojů a nářadí k ochraně
života a zdraví dělnlků potřebná, Podobně § 18 zák. o obeh. pom. § 1157
obě. zák. toto u'Sta'novení rozšířil lak, že zamčstnavateli uložil předem
ještě ,povinnost také s 11.1 že b ní v Ý k ony t a k li P r a v i t i, aby život
a zdraví zaměstnance, pokud to Me povahy služby možno, ch rán ě 11 o
bylo, a dodává ovšem i, po,vinnost § 74 živn. ř. -r§ 18 zák. o ohch. pam,),
také místnosti a nářadí na wé útraty tak zaříditi, jak k ochraně té žádoucno. K tomu přistupuje odstavec ďruh1T , který nařizuj,e, že zaměst\ia
vatel má zaměstnanci dopřáti také z o t a ven í potřebného se zřetelem
na zdraví, že nemá síly jelw tak přepínati, by tím újmu na zdraví trpěl.
Tento předpis dán jes:t sice jen pro případ, že zaměstnanec přijat byl do
domácnosti zaměs'lnavatelo<vy, nicméně slouží i' k výkladu předpisu cd~tavce prvého, v jehož všeobecné :normě, služební v~!ka.ny tak upraviti,
23'

356

by z,dnrví zaJmestl1anco','Q..cn=llťllCLml!l,--JCSL-J!Z-LL""'=l4-=='-:"'~7"""-~-_
vinnDst, jim ustanovená, dopřáti zaměstnanci zotavení, ku zdraví potřeb
ného, nemusila býti zvláště vyzvednuta. Z toho jde, že intence zákona jé,
že zaměstnavatel nesmí přepínati sílY zaměstnancovy přemírou práce anI
co se týče jej,í110 mno ž s tví ani co se týče č a s u. Tento předpis § 1157
obč. zák. ~platí dle § 153, odstavec druhý třetí novely i pro všechny služební
pomery v odstavci prvém téhož § 153 uvedené, pro něž dány jsou zvláštní
předpisy, není-li v nich téhož ustanovení. Zákon vyhov,uje tu modernímu požadavku vydatné sociální ochrany zaměstnance jako hospodářsky slabšího
proti zamčstnavateH jako hospodářsky silnějšímu, a sesUuje ochranu, staršími
předpísy v míře jen nedostatečné poskytovanou. Tuto povinnost zamestnatel nemfrže žádným způsobem se sebe svaliti nebo na jiného přesunouti,
to tím méně, když :§em 1164 obč. zák. ve znění III. nc'vely, nyní ve znění
zákona ze dne 1. dubna 1921, ČÍs. 155 sb. z. a n. {§ 2) je,st prohlášena za
právo tak ll' li' t:í c í, 'že ami smlouvou stran nemůže bSrti vyloučena ncb
omezena. Jest jen otázka', jaké následky má její porušení. Předem jest
ovšem jisto, že porušení j:ejí tvoří -pro zaměstnance dltležitý dúvod: pro
nějž může bez výpovědi ze služby Vystoupiti ,,§ 1162 Gbč. zák. n. zn.), j.ak
jest to v § 31 čís. 3 zá'kona o úř. statk. jakož i v § 26 čis. 3 zák. O' obeh.
pom. o(a i některých jiných v § 153, Gdstavec prvý i třetí novely citovan"5'rch zákonech) výs,lnvně ustanoveno. Avšak tím není v.ec vyřízena.
Kdyby zaměstnanec měl jen toto právo, nebylG by to pro něho dostatečnou sociální ochr.auO'u, neboť z pra vi-dIa nemúže, jsa ve své a své
rodiny existenci jen na svůj služební příjem Gdkázán a PG případě jinéhG
místa ani nemaje, službu jen tak zhola opustiti, nýbrž jest ve své hospodářské malomoci nucen ve službě setrvati a zdraví své nebezpe.čÍ' vydávati. Nelze tedy žalobce jen tak zhob odkázati, jak dní žalovaný, že mu
bylo· volno., kdykoli službu opustiti, zdáIo-li se mu, že je pro" spojena
s újmoU' na zdraví. Toto příkré s;tanewisko odporUje sociální tendenci vš~ch
novějších zákonú o služebních poměrech, v nichž jest překonánO' a humánnějším! názory novčjší doby předstiženo. Následky porušen.Í zaměstna
teloV'y povinnosti jSo'u tedy dále tytéž, jako následky porušení každé jiné
. zákonné oeh smluvní povinnosti {§ 1295 obč. zák.): z á vaz e k ok n áhra d ě š k 00 d y. TentG následek nepGtřehoval záknn zvláště vytýkati,
protože jest všeobecnou zásadou občanského práva, která nejen specielními zákony o ifLlzný,ch druzích služebních 'poměrů z platnosti pro ně
vyjmnta nebyla, nýbrž poukazem zákonů těch na Gbčanský zákonník jako
podpúrný pramen práva k VYPlnění jejich meZer (§ 42 zák. oobch. pam.,
'S 38 zák. o úř. statk.) zřetelně v platnosti zachována byla. § 1157 oM.
zák. nalézajc se sám v občanském zákoně, neměl ale potřebí. teprv na něj
odkazovati. Vskutku také motivy k § 1157 {materialie str. 346, 347) samy
tak na to nazírají, že nárok na náhradu škody z ))kulposnÍhol zanedbállÍ«
s'právně řečeno ze zanedbání, neb.ol toto je vždy kulposní čili kulposního opomenutí rozumí se sám sebou, a 'poukaz-ují na průvodní břímě zaměstnavatele dle ,§ 1298 obě. zák. stihající t. j. že o n by musil dokázati,
že mu splnění této zákonem mu uložené sm1uvní povinil1osti bez jeh o
v in y znemožněno bylo. Každé porušení zákonné ,povinnosti, čelící k tě
lesné ochraně Z<lměstnance nebo jiných osob, nebo-li zanedbání t. zv.
zákonných opatrností či opatření, vedle nichž se stejnou platností uznává
zákon ještě t. zv . .opa'trnosti či opatření věci přiměřená {sachg'emal3e Vor-
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skhten nebo Vorkehrungen -S 170 lit. a), 17i, 1'72 hor. zitk-, S 2 zák. -o silostrojích, § 335, 336 lit. b) a g) tr. zák. a L) jest tedy - vyhražujíc zaměstnavateli cxkulpaci dle § 1298 Q·bč. zák., z a v i n ě ním a to 11 r ub Ý m. Že hmbým. to vyplývá nejen z toho, že heď jest porušení to vě
domé, totiž zaměstnatel svou zákonnou povinnost skutečně zná a přec jí
zadost neučiní, nebo ske ,nevMomé, když totiž jí nezná, ale tato' neznaIost
m,usí vždy považována b}'tí za chybu hrubou, protože se o povinnostech
s v é h o o bor II pouči:fí měl, avšak toho. neučinil, což ie zajisté rovněž
bezstarostnost nápadná, kterou zákon právě jako hrubou vinu klasifikuje
{:§§ 1324, 1331 obč. zák). Ale je na to V' zákoně také přímý doklad, I1rubým zaviněním § 45 zák. o; úraz. 'poj. dělníků jest dle mo'tivů Welier 1897
str. 127) zejména zanedbání zákonných opatrností. Takovou ale jest i opatrnost § 1157 obč. zák. t. j. úprava či npatření tam vyžadované. Následky
zavinění a hrubého, zavinění t. j. v jaké míře II á 11 rad a škody z něho
vzniklé pří'sluší, udány jsou v § 1324 (1323) obč. zák. Jde tedy
to, zdali
žalobce žalovaného viní že neupravil služební výkony jeho tak, aby
zdraví jeho při ·nich újmu' netrpělo. Viní. Ovšem ne citací § 1157 obě. zák,
ale skutkovou povahou, kterou v žalobě líčí a na níž nárok svúj zakládá.
Praví, že výslovně bYlo ujednáno, že bude konati obcMzky jcnDm v Oboře
(svědek K. potvrdil, že mu tuto práci přikázal, a nwdal, že mu přikázal
i ji'nou), že však hyl vysílán na služhu i do ostatních sousedních revírů,
najmě do B., a že mu vedle těchto služebbyJy přikazovány i práce nádenické jako odhazování sněhu a j., a že práce jeho následkem toho trvala
12 až 14 ho-dIn denně, že sil na ;přetěžování pracemi stěžoval nadřízenérr:u
svému, ale že byl odbyt, že není náhradních sil, že když následkem namahavé práce a pře,pínání sil v březnu 1918 .onemocněl, žádal, aby po dobu
nemoci nebyl na službu vysílán, ale byl 'opět poukázán, aby jen práci konal,
a to že se opakovalo, dokonce pod vyhrůžkou, že bude z místa propuštěn,
i tehdy, když neduh už propukl a lékařsky byl konstatován. Jest tedy
třeba zjistiti, jaké práce byly mu ukl;ádány, v jakém množství a s jak
dlouhG'llpracO'vni dohou za de'n, ahy se posouditi mohlo, což bude případně
;věcí znalce, zda služební jeho výkony upraveny byly tak, ahy zdraví
j,eho co možno byJe chráněno. Ovšem že přihlížeti p'řl tom bude, že míra
a druh práce pro OSGbu již ocho,řelou j.e jiná než pro osobu zdravou. Avšak
nižší stoHee neprovedly všech důkazll, jež žalobce 00 svém tvrzení nabídl,
nýbrž ze s,vědků slyšely jen ty tf; z nrch, jež i žalovaný oO'paku nabízel,
ostatní' pominuly, a už v tom je neúplnost řízeni-. Zejména však nezjistily,
zda a jak žalobce ochořel a musit-li práci konati i za své choroby a
v které míře, a jaké to. mělo následky na jeho zdravotní stav. Nebyli, ač
žalobce to navl"hoval, slyšeni ani- lékaři, kteří ho ošetřovali, ani zpráva
od 'nemocnice nevyžádána, načež by ,se po provedení všech ostatních
~dúbzů teprv ukázalo" je-Ii třeba ďůkazu znalci a jakými. Ovšem nárok
na náhradu škody předpokládá, že mezi zaviněním a škodou, zde kónkretně řečeno mezi služhou žalohei dle jeho tvrzení proti předpisu '8 1157
ohč. zák ukládano,u a jeho Gnemocněním pokud se týče zhoršením nemoci
je pří č in nás, o u v i s los t. Tu rozsudek odvolacího soudu trpí vskutku
vytýkaným odporem se spiSY, praví-li, že souvislost ta v první stolici
žalobcem tvrzena nebyla. Vždy! žalobce v žalobě výslovně praví, že
onemocněl nás led k e mna m a h a v é p r á c e, ostatně prý nad smlouvu mu ukládané, a následkem přepínání sil, dále že musil' pracovati i s ne-
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duhem a nebyla mU' dána možnost úplně se vyléčiti. a že se tím n§,kdky __
neduhu zhmšily až Y částečné ztrátě sluchu. Důkaz znalci lékaři o této
příčinné souvislosti nabídnutý rovněž nebyl proveden, v čemž je další
neúplnost řízení. Doloižiti dlužno, že prvý soud přijal za prokázáno tvrzení, že žalobce přijat byl do služby jako výpomocná síla s denním platem
("nádeník,,), a že mu lesní K. přikázal službu jako hlídači, kdežt" žalobce
sám tvrdí, že nastoupil jako provisorní lesní příručÍ l že však odv-olací
soud se o tom přesně nevyjáďřll. Nicméně v tomto případě jo tato, různost
stanovisek obou stran bez významu, protože, byl-li žalobce ve služM
jako dělník, má místo § ]]57 obč. zák., byl-li však v ní jako lesní příručí,
pak má místo § 17 zák. {} statk. úř. ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák.
(§ 1), jenž obsahuje týž předpis, že zaměstnavatel má se, ÍIOO se týče
ú 'P r a V y P r á o e, postarati o to" aby zdraví zaměstnance bylo co možno
chráněno. Ostatně nerozhoduje jméno, nýhrž obsah prací, k nimž byl zaměs{nanec najat, nebo které mlť fakticky byly přikazovány.
Čís, 1610.
Pojištěni celé sklizně znamená pojištění všech složek sklizně, nikoli
celé její skutečné hodnoty,
PokUd iest připustno podpojištění úrody.
Pojištěnec není povinen dopojistiti se u téže pojišťovny. II níž hyl pojištěn.

:I~ozh. ze dne 5. dubna 1922, í~ I 386i22.)

Žalovaný pojisti! rok" 1917 uža'lující pojišťovny M. úrodu na 10 let
penízem 16.000 K. V roce 1921 pojistil úrodu dalším penízem 135.000 K:
u pOiišťnvny S., odepřev se pojistiti u žalujkí, jež ho proto žalovala na
zaplacení pOjišfovací premie z poji'štěných 135.000 K. Pro, c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e žalohu zamítl. D ů vod y: Žalovaná strana uzavřela se
stranou žalující pojišťovací smlouvu ze dne 13. srpna 1917, dle kteréžto
smlo'uvy byla povinna~ veškeré zásoby celo'fočnÍ sklizně pojistiti ll' žalující
strany, nebo! dle odstavce prvého zvláštních ustanovení pro ccloročnl a
vÍ'celetou ,pojišťo~'-ad uzávěrku nájemců, p.ojišťuje se jen veškerý výnos
sklizně a dle odstavce prvéhO' ustanovení pro celoroční a víceleté pojišťování skhzně mal1telú hospodářství zahrnuie v sobě veškerou sklizeň
vlastního osevu jak steblin, tak i luštěnin, sena a pícních rostlin, a pojištění v2)tahnje se na celkový roční výnos howodářství. Na základě těchto
ustanoveni domáhá se žalobkyně zaplacení premie na žalovaném, ježto
udala strana žalovaná, že má proti dříve pOjištěné hodnotě 16.000 K ještě
sklizeň v hodnotě o 135.000 K vyšší, v důsledku toho žalujicí strana pežaduje na ní zaplacení premie 1434 Kč 58 h. Žalovaná strana pojistila se na
tu'to vyšší hodnotu' sklizně u banky S. a oďepřela poj,istiti s,e na tuto vyšší
hodnotu u žalobkyně a také odepIela zaplacení požadované premie. Soud
má za to, že žalorvan3T ku placení premie v tomto pfípa-dě povinen nenÍ',
poněvadž nová pOjišfovací smlouva ohledně vyšší hodnoty se žalobkyní
neb"la uzavřena. Žaloibkyně sice takovouto novou pojišťovací smlouvu,
to jest při-pojišťovací smlouvu vyhotovila 'pro žalovaného, ale žalovaný
ji přijati odepřel a také ji nepode1lsaLŽalovaný není povinen, platiti premii
z této vyšší hodnoty na základě původního návrhu smlouvy pojišťovací a

jest llutnu, auy se ž(d:ovan~' rn byla u:Lavřena smlouva dv·datečná ohledně

vyšší hodnoty, shera u'vedené. Tomu také nasvědčuje odstavec 5. ustanovení pro celnroční a vÍ'celeté pojišťování sklizně majitelů hOSPOdářství,
kdež stojÍ že, neodpcwídá-li výsledek žní v tom kterém ,roce původnímu
udání hod~oty, musí o tom pojištěnec předložiti oznámení o změně. Jeví-li
oznámená změna zvýšení hodnoty, vystaví se na vyšší cenu d'O'plň.ovací
poiistka pro běžný rok, zmenší-li se hodnota pojištěná, vrátí se odpovídaj.ící premie pro běžný rok. dodáno-li oznámení změny ústa vn před
dnem splatnos,(j premie. Z toho jest patrno, že, aby se žalobkyně mohla
dožadovati 'placenípremie, jest nu'.tno, aby se žalovaným takovou dodatnou pOjišfovaCÍ smlouvu, pokud se týče dOPojiš/ovací smlouvu uzavřela. Žalobkyně sama uznává, že takovéto dodatné smlouvy pokud se
týče dopojišfovací smlouvy jest zde potřebí, nebo! ona také sama takovout,o smlouvu o d,opojišténÍ vyhotovila pro žalovaného a také mu ji
předložila, však žalovaný ji vrátil a nepodepsal. Strana žaluj.ící, tvrdíc,
že strana žalovaná má býti li ní pOjištěna' na veškerou sklizeň, ll1ů~e se
domáhati pouze uzavření smlouvy připojišfovacÍ a nemůZe žádati plnění
na základě smlouvy, kteráž ani neexistuje. O d v.o I a c í s Q u d zrušil napadený rozs·udek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkajepra'Vo1Hoci,
znovu projednal a rozhodl. D II vod y: Soud prvé stolice jest toho právního názoTu, že žalovaný není povinen' platitil vyšší premii, poněvadž nebyla uzavřena se žalobkyní navál pOjišťovací smlouva ,Q vyšší pojis,tné
hodnotě. Tohoto právního názoru však sOOld odvolacÍ' nesdílí. Pojištění
podléhá veškerá sklizeň,poiištění vztah'uje se na cel k o výr o ční
v Ý n o s . h o s pod á ř s tvL P r e m i e určuje se pak .podle ustanovení
smlouvy pojišfovací podle n dán í hodnoty pOjistné. Neodpovídá-li tote>
původní udání výsledku žní, jest p o v i n n o stí pojištěnce, ahy ústavu
oznámil z m ,e n u. Jakmi,Ie ji 'O zná mí, nastanou právní důsledky stanovené v čísle 5 odstavec II. všeobecných ustanovení doplňUjících. Dlužno
tu lišiti, zda o'známe'ní to sděluje vyšší či nižší hodnotu pojistnou. Oznámí-ii pojistník, že hodnota; ies't vyšší, jest po náhledu soudu odvolacího
p o v j ne n při j a ti od ústavud o plň ovací p o i i s' t k u na vyšší
cenu pro běžný rok a t'O důsledkem s m I o u vy poj i š ť o v a c í již pů
vadně uzavřené. Není třeba, by byla uzavřena n o v á smlouva pOjišťo
vací o vyšší hod II o t ě: závazek žalovaného pla-titi vyšší premii, kted
jest důsledkem jeho záva'Zku, přijatl doplňovací poiistku na vyšší cenu,
prýští ji'ž z původní smlouvy pojišfovací. Názor prvé stolice odporuje
i zně'nÍ' sp-orného ·odsltavC'c, který nemá na zřeteli 'uzavření nové smlouvy
pdišf,ovaci, jak zřejmě plyne z jeho ustanovení o změně opačné, kdy vflsledek sklizně jest nižší než pojistná hodnota a kde stačí vrácení premie.
Placcení vyšší pramic není po náhledu. soudu odvolacího dúsledkem uzavření TI o v é smlouvy pojišťov:acf, ll3'rbrž pr'ávním. dúsledkem uzavření
původní pajiš!ovacÍ smlouvy pod p o cl m í n k a 111 i obsaženými v pů
vodním návrhu smlouvy pojišťovací, na něž žalovaný přistoupil; tú díž
že 1loji!stník oznámil ústavu vyšší hodnotu' a že ústav na tuto vyšší cenu
doplňovac1 pOjistku Vy sta viJ. Pojistka doplňovací není, právně řečeno,
novou s II 1D U V o -ll pojišťovací, 'nýbr'ž jen vlastně změnou poHstné hodnoty původní a výše premie. Ostatně obstál by požadavek nové smlouvy
pojišťovací i v daném případě: o zná m e n ípojistníkovo bylo by lze
pokládati za návrh na »změnu'« po)savadnr smlouvy pojišťovací a tím, že
T
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pojiš'fovatel podle zrriéilrfé-n5i'ac\'B-fu3'V'*'--w#5iIlruc-fr-ťť_ěil--w#5iffij-"o'cL----~
došlo k uzavření »l1ové« úmluvy. čemuž
že poiistník odepřel-při;...
ja'tj novou doplňovací pOjistku, když byl p o v i ne n, p-řijati ji. Byl by
tu tedy případ jakési vnucené »nové" smlouvy! Po náhledu soudu odvolacího, pakli na sdělení pojistníkc}yo o vyšší hodnotě sklizně ústav vystavil na vyšší cenu pojbtku, byl by ústav oprávněn na základě této doplňovací poiistky, pokud se týče na základě již původnč uzavřené smlouvy
pojišťovací požadovati na poiistníkovi vyšší premii na běžný rok, aniž by
bylo potřebí, jak mylně usuzuje soudce prvý, aby se domáhal uzavření
smlouvy pOjišlovací. Kdyby záleželo jen na vůli pojistníkově, zda chce
uzavřiti novou smlouvu, pak by bylo dotyčné ustanovení vůbec zbytečným.

Ne j v y Š Š 1 s o II d zrušÍII napadené us,nesení a 'u-ložil odvol,acímu
soudu, by nehledě k uplatněnému důvodu zrušení, o 'Odvolání věcně rozhodl.
Důvody:

Rekurs jest odůvodněn. Pri\vní posoU'zenívěci soudem o,dvolacím nelze
schváliti ani na podkladě návrhu pojíšlovacího ani na podkladě norem
oibsažcných v řádu pojišťovacím, kterÝ i v oněch p-ředpisech, jež dosud
nepožívají moci zákona, zŮ'-stává přes to. směrodatnou pomúcknUl prO' 0'0.souzeni poměrů pojišfovacího práva. Zaloba zakládá se na tom, že žalovaný bYl dlepojišfovacího návrhu povinen, pojistiti u ní celou sklizeň.
Tvrzení toto jest však jen potud správné, že pojištění sklizně mělo dle
doplňovacích ustanovení oddílu II. odstavec I. zahrnovati' veškerou sklizeň
vlastního os_evu, jak stéblin, tak i luštěnin, sena a pícních rostlin. Ustanovení to má však zřejmě jen' ten význam, že předmětem pOjištění má b}'ti
celá sklizeň a nikoli jen nějaká JeH část; ustanovením tím však není, vyjádřeno, že sklizeň tato musí býti po,jištěna plnou svou hodnotou, a, tvrdí-Ii
žalující pojišťovna, že vÝše pojistné hodnoty nemúže hýti stanovqna rŮznými na straně žalovaného libovolnými obnosy, nýbrž že jsou dle do,plňo
vacích podmínek (jdst. I. čís. 8 mě-řítkempro stanovení hodnoty pojistné
střední ceny sklizně nejbližšího tržního města, dopouští se zřejmé nesprávnosti. Odstavec 8 oddÍ'!U' I. ustanovení vztahuje s,e zcela zřejmě na
výpočet ceny pojištěné za účelem pojistné náhrady, již plniti, jest, když
už případ pOjištění nastal (slova »V den požáru,,), s výpočtem hodnoty
-PDjištěné majetnosti k vůli pojištění však ustanovenÍ' to nemá co činiti.
Ustanoviti pojbtnou hodnotu <lišící se od skutečné hodnoty) zůstává pojistníkovi volno, on jest povinen pojistiti celou sklizeň, ale nikoli celou
její skutečnou hodno,tou. Pojistník může jI pojistiti jen zlomkem její skutečné hodnoty z loho důvodu, že z iakýchkoli důvodú nechce anebo nemŮž'e platiti vysokou premii na pl'nou skutečnou hodnotu sklizně vypadající. V takcvém případě jde o t. zv. poapojištění ve smys,lu § 52 odst. druhý
pOjišf. řádU' (zatím ještě moci zákona nepo'žívajícího) a také v ustanoveních na pojišlovacím návrhu otištěných jest na tenlo, připad pamatováno
v !§ 13 všeoh. ustan. odstavce 7. ,oddílu ll. doplňujících ustanovení, v němž
se výslovně' stanoví, že je-li zjištěná cena sklizně větší ne,ž pojištěná,
zltstává pojistník v případě škody samopojištčncem (správně samopojislitelem) vyšší ceny. V tomto případě jde úejmě o takové úmyslné podpojištěnÍ,
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názorně vypI-~ívá

z pomeTU

pojiště'ní li

žalující

pojišť-ovny

a dopojištěnÍ li banky S. Z toho -vyph~vá, že žalovan}' povinen nebyl,
pojistiti se na plnou skutečnou hcdnotu sklizně, a, dovolává-li se žalobkyně odstavce 5. doplňovacího ustanovení pro toto své tvrzení, ocitá se
zase v neprávu. Odsta'vec tent,o 1tI& na mysli zřejmě případ, kdy zamýšleno bylo pojištění celou skutečnou hodnotoU' -(na mzdíl od podpojlštční),
kte'rá ovšem mohla býti udána jen přibližně a podléhala změnám dle pozdějšího skutečného výnosu sk!iwě anebo z iinýeh důvodů. Změnila-li
se skutečná hodnota pojištěné sklizně následkem těchto pczději nastalých
a dříve neprupočítateln"Srch skutečností, jest samozřejmě odůvodněno ZV$1šení nebo snížení premie a pro takový případ platí norma § 50 poji,šl. řádu,
požívajícího již m-oei zákona. V crt. odstavci mluví se v}'s·lovně o vystavení dopilúovacÍ pOjistky pro běžný rok, z čehož vypl:frvá, že jsou míněny
jen přechodné změny, které se uclají v tom kterém roce, nikoli však
změny myšlené na celé cbdobí 'poH'šfovaCÍ. Oznámeni, které žalovan;;r
ž-aluHcí pojišťovně učinil, nemělo zřejmě účelu, kter}'T na mysli má odstavec 5 oddíl Jl. doplňovacího ustanovení, naopak oznámení to učiněno
bylo vzhledem na normn § 53 pojišl. řádu ÚTIoci zákona ještělle'požívají
ciho) , dle kt","é poJistník při množném pojištění pov,nen jest, každému
pOjišťovateli oznámiti ostatní pojištění s udáním pOjišlovatele a pOjištěné
s,umy. Oznámení st ale} se tedy jen k vůli dopojištění, které žalovaný
uzavřel u banky S. Zastává-Ii žai'ující pOjišťovna vzhledem ,na svůj žalobní nárok snad náz.or, že dop'ojištěnÍ bylo. závazno pouze II ni, II cizí
pojišťovny však smluvně nepřípustno·, je v neprávu. PoHšťovací návrJl
neobsahuje v té příčině ni'jakého obmezení a § 7 al. h) všeob. ustanovení
stano'ví, za kterých podmínek závazek pojišl-ovny pomíjí, pokud Se týče
smlouva zrušena býti může, když pojistník předměty u ní pojištěné poji'sti! jinde. Z pojišlovacího návrhu, na nějž se žalohkyně odvolává. nelze
tedy dle práva uznati závazek žalovaného k dodržeiní dopojlšťovaci
smlo-uvy, kterého se žalobkyně nárokem na placení premie domáhá.
Čís.

1611.

Zákon ze dne 17. října 1919, čís. 562 sb. z. a ll., o podmíněném odkladw
výkonu trestu.
Odklad trestu vztahuje se i na povinnost k uveřejnění rozsudku ve
smyslu § 39 tisk. zák.
(Rozh. ze dne

n.

duhna 1922, R I 327/22.)

Rozsudkem přestupkového soudu odsouzen byl Pavel S. pro přestupek
čl. III. čís. 5 zákona ze dne 15.-říina 1868, čís. 142 -ř. zák. k trestu
peněžitému ve VÝši 30 K, a byl 111'll pblvolen dle zákona ze dne 17. října
1919, čís. 562 sb. z. a n., podmíněný od'kla-d výkonu trestu se zkušební
dobon jednoletou; cUe!§ 39 tiskového zákona bylo stanoveno, že jest rozsudek uveřejniti do 8 dnú po jeho pravoplatnosti. Návrhu na povolení
exekuce k vynucení uveřejnění rozsudku po uplynutí uvedené lhúty s o 'u d
p r v é s t o I i c e vyhověl, r e· k II r sní s o u d exekuční návrh zamítl,
maje za to, že povolený odklad vÝkonu trestu vztahuje se i na uve-řejnění
rozsudku.
Ne i vy;; š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
dle
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Důvody:

Podle § 5 zákona ze dne 17. říina 1919. C1S. 562 sb. z. a n .• jsou odkladem trestu odloženy také tresty vedlejší, opatření zabezpečovací
i právní následky, které trestní zákon nebo rozsudek spojuje s odsouzením.
Poněvaďž byl povinnému rozsudkem okresního soudu ze dne 5. srpna
1921 povo'len odklad výkonu trestu na jeden r'Ok, jde v tomto případě
" otázku, zda jest povinnost k uveřejnění rozsudku ve smyslu § 39 tisk. zák,
trestem čili nic a vztahuje-Ii se tedy povolený odklad výkrmu trestu též
na tuto povinnost Stěžovatel snaží- se dovoditi, že uveřejnění rozsudku
ve smyslu § 39 tisk. zák. není trestem, nýbrž zadostiučiněním podle § 4
zák. ze dne 17. října 1919,čis. 562 sb. z. a n., a že povinnost z toho vyplývající nelze zařaditi ani mezi vedlejší tresty. uvedené v §. 19 a 253
tr. zák., ani mezi následky odsouzení uvedené v § 26 a 368 tr. zák. Avšak
neprávem. Že jest tato povi.unas! skutečně trestem, plyne z té oJkolností,
že byla původně stanovena odstavcem třetím §. 493 tr. zák., jenž jest nadepsán "Tresk Tento odstavec byl zrušen § 34 tisk. zák. a nahražen' ustanovením § 39 téhož zák. a zůstává tedy toto ustanovení, i když bylo
z trestního zákana převedeno clo zákona tísk<YVého' tím, čím bylo púvadne, t. j. trestem. Z toho plyne piak d·ále, že se naň vztahUje usbmovení
§ 5 zák. ze dne 17. října 1919,ČÍ'S. 562 sb. z. a u. a nikoli u's.tanovení§ 4
téhož zák., jak má stěžovatel mylně za to, a že jest tedy odkladem výknnu
trestn i tato povinnost odložena. Vzhledem k tomuto zákonnémn ustanovení nem1Íže· ovšem výrok shora uvedeného rozsudku, že jest ob741lovaný
povinen rozsudek do 8 dnů "P'O jehlo prá1vní mo-ci uveřejniti, míti žádného
významu, poněvadž odklad této povinnosti vyplývá z předcházejícího povolení odkladu trestu a ze zákona. Rozsudek, který jest základem žádané
exekuce, není tedy dosud vykonátelným a návrh exekuční byl proto soudem reknrsním právem zamítnut ,(§ 7 ex. ř.) ..
Čís. 1612.

Obchoduí a ·živnostenské komory jsou orgány veřejné správy ve smyslu
XIV. uvoz. zák. k c. ř. s.
Nejen ujednání, jímž založena příSlušnost rozhodčího soudu, dlužno vykázati písemně, nýbrž i plnou moc, bylo.li ujednání podepsáno zmocněncem.
čl.

{Rozh. ze dne ll. dubnw 1922, R I 398/22.)
Proti nálezu rozhodčího soudu prazské bnrsy pro zboží a cenné papíry
vznesla žalovaná obchodní a živnostenská komora zmateční stížnost, v níž
uplatňovala jakodů\Cody zmate'čnO'sti neplatnost smlouvy rozhodčí
<či. XXIII. čfs. 1 uv. zák. k c. ř. s.j a nepříslušnost rozhodčího soudu
k projednání a rozh'Odnutí spo.rné věci (čl. XXIII. čís. 2 uv. zák. k c. ř. s.),
tvrdk, že není tu podmínek čl. XIV. ČÍs. 1 a 3 uv. zák. k c. ř. s., poněvadž

žalovaná obchodní a živnostenská komora není orgánem veřejné správy,
tím méně obchodní společností, pO' případě společenstvem nebo návštěv
níkem bursy, pokud se týče pr-otokolovaným kupcem, a že tudíž platnou
rozhodčí smlouvu vůbec ani přímo ani' nepřímo, t. j. př,jjetím závěreč
ného listu uzavříti nemohla. a také neuzavřela, ježto závěrečné listy soudu

předložené II opatřené dolnžkou o příslušnosti rozhodčího burs·ovního
soudu nebyly vyměněny mezi ní a žalobkyní, nýbrž s firmami B., (\V.),
které k tomu cíli neměly ani plné moci (§ 1008 obě. zák.) .J jichž smlouvy
se žalobkyní také dodatečně nebyly schváleny. S o udp r v é s t o I i c e
zmateční stížnost zamítl. D ů vo d y: Seud je především souhlasného názoru s napadeným nálezem v tom směru, že obchodní a živnostenská komora jest ·orgánem veřejné správy, a že tudíž iest způsobilá rozhodčí
smlo11vu uzavříti. lsouť jí svěřeny určité veřejnoprávní funkce takového
rázu a orga'uisace její vybudovány takovým způsc.uem, že ,o jejím "i,,--cřejno
právním rázu s hlediska veřejné SÚávy nemůže býti poehybností. Soud
zjistil dále na základě předložených, jednou podpis žalobkyně, po druhé
podpis svrchu zmíněn~Tch dvou firem vykazujících závěrečních listů, že
výměnon jich došlo' k uzavření písemné smlouvy rozhodčí, ježto listy ty
obsahují přlslušno.uprorogaóní doložku a zákou nepředpisnje, že smlouva
státi se musí v listině jediné, oba podPisy zároveň nesouCÍ. Jde nyní dále
o otázku zda žalovaná: 'Obchodní a živnostenská komora' zminěné dvě
firmy k uzavření rozhodčí smlouvy zmocnila a zda se to stale v zákonné
formě. V tomt·o ohledu nutno podotknouti, že dle názoru soudu není k tomu
zapotřebí zvlá'štní plné moci dle § 1008 obč. zák., pončvadž § ten mluví
'Pouze -o volbě rozhodčího a ne O' smlouvě rozhodčí jako takové, a že není
k tomll také potřebí písemné plné moci, poněvauž čl. XIV. čÍs. 3 uvaz. zák.
k c. ř. s. vyžaduje písemnost pro smlouvu rozhodčí samu, nikoli též prO'
plnou moc k jejímu uzavření. Pokud pak jde o zmocnění samo, shledává
soud na základě předloženéh.o spisového materiálu, že dle kores·pondence
vyměněné s minist.eTstvem plro zásobování lidu a s firmami B. a \V., jakož
i dle znční odběrního listu na přlzi IV. a dle znění listů záverečných byla
k převzetí a rozdělení příze pro maloži'vnostníky, v komorním obvodu
bydlíCÍ, nade vši pochybnost povolána jedině obchodní a živnostenská
komora, že ona ke komerčnímu provedení celé akce, tudíž ke koupi pří
dělu a k rozdělení jeho a nej'en k rozdělení v u.žším slova smyslu mohla
použíti některé obchodní firmy, že v tomto případě také obě zmíněné
firmy žalovaná o,bcbodní a živnostenská komora přípisem ze 27. ledna
1920 realisací celé akce pověřila a jim příslušný odběrný list předala.
Tím zmocnila je ke každémn jednání k dosažení příslušného cíle v mezích platných pokud se týče obvyklých předpisů potřebnému a tudíž
i k podep'sání závěrečných listů proroF;aoní doložkou opatřených, na jichž
základě žalobkyně jedině přízi vydávala. Z přípisu žalované komory ze
dne 27. května 1920 a ze dne 7. června 1920 na žalujfeí družstvo. adreso·varLých vychází. na'ď to se VŠÍ' určitostí na jevo, že si žalo,vaná komora
tohoto stavu věci byla také plně vědoma, že fakticky jednání obou zmíněných firem schválila a jako vlastní 'kontrahentka stornování jí přiká
zaného mnO'žstvÍ s,c domáhala, a je proto lle-přípustno, aby teprve ve sporu
ozaplacen.i jiné .právnístanovisko zaujala a činila ex post námitky, jež
dříve uplatňovati se ani nepokusila. R·e k u r sní s (} u d zrušil nález bursovního rozhodčího soudu. jako zmatečný. D ů vod y: ObchGdní a živ,nostenské komory podléhají dle § 37 zák. ze dne 29. června 1868 čís. 85
ř. zák. přímo minis,terstvu obchO'du, vykonávají jeho příkazy v záležitostech, spadaj.ících do oboru je,i'ich působnosti, a mají také 'Ostatním minÍsteifstvúm a úřaďům SV1T Ch okresú na požádání podávati vysvětlení
z oboru své působnosti. Dle toho, jsou obchodní a živnostenské komory
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nepochvhně orKárrv \leie.iné -=pdvV j::tkG-lh't- mysli má >":1 Xlu ~í-s--l liV
zák. k ~. ř. s. jed;;á ~e v'Šak o to, ';da mezi stran'~mi uti;ěna\Y'iaďpla~ná
smlouva o podrcbení se rozhodčímu soudu Pražské bursy pro zboží a
cenné papíry. Smlouva taková musí dle čl. XIV. čís. 3 cit. zák. a § 51
čÍ'~. 3 sta~nov jmenované bursy státi se písemně a nezachování této formy
ma za. nasledek neplatnost smlouvy i nálezu rozhodčího <čl. XXIII. čís. 1
CIt. zak. a § 595 c. ř. s.). Musí proto smlouva, která jest výhradným
zdwJem pro zkoumání a zjištění příslušnc6ti rozhodčího soudu ve všech
s~ýc~ částec~p~depsána býtI oběma stranami. Nejednají-li stra~y osobr.ě,
nyhrz ~~mo,cnencl, jest ,plná moc, zmocněn-ci udělená, součástí smlouvy
r'~zhod~l,. tou měrou ji dO'plňujíc, že hez nr smlouva za hotov,ou by poklád",~a bytr. nemohla, z čehož nutně sleduje, že i tato plná moc musí býti
udelena Plsemne a -také rozhodčímu soudu vykflzána býti mus.í. Ópačnémú
n~~ledu prvého soudu nelze přisvěclčiti, uemáť apory v zákouě, ba jest
pnmo v odporu s citovanými shora předpisy zákonnými. Rozhodčímu
soudu musí dle '§ 72 odstavec třetí stanov býti se žalobou předložena
sml'?';lVa rozhodčí, by mohl poscJuditi svou příslušnost, což státi se může
se ~a.doucí rychlostí je,n na základě listin. A toboto účele nebyl,o by lze
dOSI'CI, kdyby teprve zjišťovati se mělo, zda platná smlo'liva o rozhodčím
mezi stranami vze'šla a z-ejména, zmocněncŮ'm 'plná moo k uzavření tétO'
smlouvy udělena byla. Požadavkům tuto uvedeným v tomto případě nebylo vyhověno, neboť závěrečné listy ze dne 10. května 1920 obsahuiící
do~ožku rozhodčí, nebyly podepsány žalovanou, ježto jeden z nich pOdepsan fIrmou B. a druhý firmou W., tedy osobami od žalavané odlišnými
a .~e by tyta žalovaná pís'emnou plnou mocí byla zmocnila, aby jménem
JeHm smlouvu' rozbodčí uzavřely a podepsaly, prokázáno nebylo. Není
tedy za tohoto stavu věci vyhnvěnopožadavku písemnosti smlouvy o rozhodčího a není tu tedy platné smlouvy o' rozhodčím. Vůči tomu jsou ví'vody žaJ.ubky<ně, jimiž snaží se zmocnění emě-ch firem str.anou' žalovanou
d~voditi z konkludent~ích činlI, pro- posouzení této věci napwsto bezvyzuamny. Rozhadčí soud bursovní, prohlásiv se za příslušna přes to že
m~' ř~dná ve všech částech phemně vyhotovená sm1nuva rOlZhodčí pfedlmena nebyla, neprávem tak učinil a trpí následkem toho nález jeho zmatkem čl. XXIII. čís. 1 uv. zák. k c. ř. s.
Ne j vy Š š í s o u' d nevyhověl dovolacímu rekursu.

lVlusí-li smlouva taková uzavřena a prokázána b~Tti písemne, Je nutno.1
by týmž způsobem se stalo a bylo prokázáno zmocnění udělené stranou,
jež smlouvu uzavřela ne přímo, nýbrž zmncněncem. V tomto směru posoudil rekursuí soud věc správně po s,tránoe právní, a poukaZUje se v dalš'ím na správné důvody usnesenÍ.
Čís. 1613,

Obnova drobných zemědělských pachtů {zákon ze dne 12. srpna 1921,
sb. z, a n,).
.
Jest »nabytím« ve smyslu § 2 písm. b) zákona, zísi<á-li syn dosavadních vlastníků jedné poloviee do vlastnictví a k druhé pak právo has počís, 313

dařiti.

{Rozh. ze dne ll. dll'bna 1922, R I 420i22.)
Procti nárokům pachtýřů na obnavu pachtu vznesl vlastník mimo iiné
námitku, 'opírajíc! Se o § 2 písm. bl, ježto nabyl pozemků, o něž jde,
v červnu 1921 od svého otce 'polovicí do vlastnictví, kdežto matka postoupila zwroveň sYnovi práVO hospcJdařenf na její polovině pozemků těch.
Oba nižší soudy vyhověly námitkám, rek u r s II í s o II d mtmo' jiné
z těchto d ů vod ů: Nesprávným je'st uázor stěžovatelů, že pod pojmem
nabytí dle § 2 b) rozuměti jest jen převod vlastnictví a nikoliv též převod
práva hospodařiti. To. patrno z § 1, který pojem propachtovatele nečiní
rovnocenným s pojmem vlastníka, maje na mysli,' že propachtovati- mÍlže
pozemek i požívatel, fjduciář atd. Vzhledem k tomu pod pojem nabytí ve
smyslu § 2 lit. b) podřaditi jest i tento pří'pad, kde syn dosavadních vlastníků jedné polovice nabývá do vlastnictVÍ a k druhé získává právo hospodařiti. Podotknouti jest ještě, že František K. ml. jako vlastník jedné polovice nemůže býti dle § 833 cbč. zák. přehlasován v otázkách, jak má býti
haspodařeoo, a proto námitka stěžo'Vatelů, že Kateřina K-ová mÍ1že právo
hospodaření, synovi propůjčené, kdykoliv odvolati, jest v této věci bezvýznamnou.
Ne j v y Š š 1 s o 'jl d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav podmínek § 16 ne'sp. řízení.
Čis. 1614,

Důvoďy:

, Projevúm, jimiž strany podrobujÍ se jinému soudu než obecně přísluš
nemu, propůjčuje zákon platnost a účinnost jen tehdy, staly-li se písemně.
Tako,vou formu předpisuje ;§ 104 j. n., vyžadujíci listiuný doklad o prorogací, § 577 c. ř. s. pokuď jde o smlouvu o rozhodčím, i čl. XIV. odstavec
třetí uvoz. zák. k c. ř. s. Další ustanovení toboto. pos1éz uvedeného před
PISU nelze vztahovati na obcbodní a živnostenské komory iežto nenáležejí k osob.ám :am uvedeným. účelem těchto předpisů je', 'poskytnouti
soudu hstmny prukaz, že smlouva taková byla skutečně uzavřena a zabránlti podle možnosti případnÝm sporům o příslušnost. účel ten byl by
zn;~re~, kdyby t~ž forma nepožadovala se i pro zmocnení udělenác k prohla~enrm smlnv~:ch stran, v tomta případě ke smlouvě zakládající pří
slusnost rozhodclho' s.ou'Óu bursovníhú dle čl. XIV. uvoz. zák. k c. ř. s.

Nárok pozi'tstalého manžela dle § 796 abč. zák. nelze pokládali za
odkaz »výživy«, O nároku tom lze rozhodovati ien pořadem p,ráva,
o jebo zajištění plat! §'§ 381 a n. ex, ř.
(Rozh. ze dne 11. dubna 1922, R I 430;22.)
K pozůstalosti po manželovi přihlásila stěžovatelka, poz1rstalá, dobrovolne rozvedená manželka nárok na .placení v~íživného 100 Kč měsíčně ze
smírn zemského soudu v P,raze ze dne ll. listopadu 1907. Dále přihlásila
další nárok na poskytnutí slušné výživy 500 Kč měsíčně, přihlédajíc ku
svému spole'čenskému: postavení, ku v:(rši pozů's:talostníhn jmění a nynějším
drahotním poměrům, přičemž prohlásila, že sauhlasí s tím, by započteno
bylo oněch 100 Kč měsíčně. Přihlášení dědicové nárok na' 100 Kč uznali a
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by! tento také do
12.000 Kč zařaděn; oproti tomu prohlásili někteří z dědiců, že, pokud nároky stěžovatelky jakékoliv a z jakéhokoliv důvodu těchto 100 Kč me~~čně přev~š'uj.~, náro~ku J:jího ~a něj~~ou výživu, natož na »slušnou« výZlVU neu::n~v.aJI. ~?zustala manzelka zadala proto na soudě, by pozlistalost
nebYla .dedlcum dnve odevzdána, až bude pravoplatně skončen spor, jímž
d?maha St; na pozůstalosti slušné výživy. P <> z li s t a los t ní s o u d
navrh zamltl, maje za to, že prosté sdělení o podání žaloby není důvodem,
by c~od p,?zůsta10stního řízení byl zdržen, to že mohlo by se státi teprve
na zakl~de ~rayoplatné~o mzsndku. Rek u r sní s o u d zrušil napadené
u~nese.m a pnkazal prvemu sO'udu, by k po'zůstalosti přihlášeuý nárok pozustale vdovy zařadil do stavu pasiv jako sporný a pozůstalost dříve
neodevzda\ dokud nebude o nároku' stěžovatelky rozhodnuto právoplatně
sp.o_rem.
vo d_y;
tomto případě jde o nárok manželky na slušnou
':;YZ1VU {, 796 obc. zak.). Nárok tel1 jest svou právní povahou po wzumu
.~§ 687. "; 688 obč. zák. odkazem. Dle § 688 obč. zák. se zřetelem k ustanoveTI! .~ 161 ods,tavec druhý nesp. ří'Z. může odkazovník zajištění tako::.ého odkazu žádati, právě tak, jako ve všech případech, ve kterých Vč
ntel. na dlužníku zajištění žádati oprávněn je·st. Vzhledem k tomu nemúže
pozustalostní so.udce dříve vydati dědicl1ill odevzdací listinu dokud ne'lÍ
~rok~~áno, že nárok stěžovatelky. žalobou vymáhaný, jest po'právu, aneb,
ze stezovatelka svolila výslovně k tomu, aby pozůstalost bezpodmínečGě
byla odevzdána. Znění odstavce čtvrtého pos.lední vlde Zllstavitele nemo,ho'u se dědicové dovolávati. Závazek k placení výživného 100 K'č mě
síčně přechází' tu po zákonu C§ 547 obč. zák.) na dědice a zůstavitel nemohl pnslední vliJí zajištění závazku toho znemožniti, pokud se týče dě
dicllm zajištění onoho závazku promi1llouti.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

fu

y

DÍ1vody;
Náznr rekllrsnÍho soudu, že nárok pozústalého manžela na nedostávající se slušnou výživu dle § 796 obč. zák. jest odkazem, jest právnč
mylným. Přehlížíf rekursní sO'ud, že zlrstavitcl ve své poslední VlIli odk~zu »výživy« pro svou rozvedenou manželku, iak má
mysH § 672 obč.
zak., neustanovil a že ostMně tento odkaz nemá nic spole'čného s vÝživou
d~e .~ 796 obč. zák. Tato jest nárokem ze zákona samého plynoucím, pozustalost, Jsou-li tu předpoklady jeho, k plnění' zavazujícím, jest tedy
nárokem obHgatornlm, o jehož 'exÍ'::tenci, je'-li dědíci neuznáván a jsou-Ii
předpoklady proň popírány, mUže jedině vzhledem na otázky iež dlužno
řešiti, pořadem práva býti rozh[jdnuto a následkem teho m'oi,10 by se
zajištění tohúto nároku státi jen za úkonných předpokladů § 381 a ·násl.
ex. ř. Nemá tudí'Ž názor, aby nMok dle § 796 obč. zák. byl pokládán za
o,dkaz »v)'ržiVy«(, zákonného podklad-o.. Podobně dovc,lávání se ustanoveni
§~. 687 a 688 obč. zák., jak činí rekursní soud, nemůže na právní povaze
na:.ok_u dle § 786 Ob? zák. nic změni·ti, jelikož ona ustanovení předpoklá
dan, ze byl odkaz zustavitelern u čin ě n a vztahují se tedy jen na skutečně nařízené odkazy, rovněž tak i § 161 cíS. pat. ze dne 9. srpna 1854
čis.~ř.~
,

na

Kurs kompensabilní pohledávky posuzuje se dle due, kdy
pohledávky se střetly.

započítatelné

(Rozh. ze dne 11. dubna 1922, Rv I 811/21.)
Žalovaný byl v obchodním spojení s žalující firmou, odebíraje od ní
zboží. V únoru 1919 poukázal jí 5000 K v korliná~h rakouských, z mchž
žalobkyně vynaložila ve prospčch žalov.aněho 2712 K, takže zbylo 2288 K.
jež žalující účtovala ve prospěch žalovaného ku áni 29. března 1919. Za ..
lovaný koupil dne 20. června 1919 od žalobkyně zboží, jež dne 29. čer
vence 1919 zaplatil až na čás,tku 2288 Kč. Žalobě (} tento nedoplatek kupní
ceny p r (} c e s n.í s (} udp r v é s t o I i e e vyhav·ěl 0Q0 do 663 Kč 22 h.
D Ů \T o d y; Nesprávným shledává soud, že žalující iirma celý nedoplatek
per 2288 K' požaduje a žaluje, neberouc zřetele na peníz, který žalovaný má
u ní k dobru ku dni 29. března 1919 v ·částce 2288 K rak.. ; žalující firma
jest povinna tuto částku súčtovati. O tom, že částka tato rozumí se ve
měně rakouské, nenÍ' mezi. stranami sporu. Dlužno ji však súčtovati v kursu
a to onoho dne, kdy octla se v majetku strany žalující, t. j. drre 29. března
1919, jenž činil 71 peníze a 72 zboží. Na kurs 71 přepočítána, představuje
částka 2288 K' rak. částku 1624 Kč 48 h, kterou žalovanému jest počítati
, k dobru a tudíž od zažalovaných 2288 Kč odečísti. O d vol a c í s o u d
přiznal žalobkyni dalších 274 Kč 50 h. D Ů v o cl y; Nesprávné právní posouzení odův(jdúuje Ž.a'luj'ící před-evším tím, že prý nemůže bÝti řeči o kompensaci pohledávky žalovaného za žalujlcí, poněvadž žalovaný měl u žalující' toliko zboži - cizí valutu -, o níž žalující nemohla bez zvláštního·
pcukazu volně disponovati a která nemohla s·e hoditi ke kompensaci pro
růzllmodost, ježto proti dluhu peněz stál nárok na valutu. S tímto míněním
odvolatelovým nelze souhlasiti, neboť dopisem žalUjÍcí ze dne 17. dubna
1919 jest prokázáno, že ·žalovaný již v té d(}bě měl objednáno zboží a na
ně předem hotovost poukázal, takže bylo povinnost.í žaJuiící, jakmile jí
pohledávka za zboií vznikla, onu zálohu dle její výše odpočítati - kómpenso·vati. ZaJuj;'cí také sama ono. pohledávání žalovaného nepokládala
za nárok na vydání určitého dl'uhu peněz, poněvadž sama je čítá v korunách rakouských, ačkoli v době platu ještě zvláštní rakouské valuty
nebylo·, a bylo by se tedy mohlo jednati 'O nárok na vydání bývalých
společných 1:laukovek určitého druhu. Naproti tomu nelze neuznati opráVněnost námitky, že při kompensaei nemělo býti čltáno s kursem, který
mělo placení, vykonané dne 29. března 1919, v poměru ke kursu česko
slovenských korun, poněvadž v té ďobě žaluiící neměla ještě pohledávky
žalovaného na úhradu po·užíti. Komp'ensáce stala se možnou a nastala
sama sebon v době, kdy vznikla žalující pohledávka za zboží, a v té době
mohla a měla žalující oncho vkladu žalovaného v kursu rakouských korun
v p'Oměru k československým .na úhradu svého požadavku za zboží použíti. Dle toho měl býti kurs pohledávky žalovaného čítá-n podle 20.
června 1919. Podle kursovního výkazu živnostenské banky činil kurs
rakouských korun dne 20. června 1919 peníze 59'- zbo'ží 60'-. Počítá-li
se tedy vklad žalovaného ve zbytku 2288 K dle tohoto kursu, dá 1349 K
92 h v korunách československých. Odpočte-li se tato částka od žalobního
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nároku 2288 Kč z· bÝrď-9,l8rftt~~~tc~n,cr~~Kť~~T<nc~T~tTlrVVnl1~-'"
soudem bylo žalující přisouzeno. S míněním odvolatelovS'lll, že za základ
kompensace dlužno vzíti den 28. července 1919, kdy žalovan.\'· platil a kdy
tedy žalující musila vědětr, že si přeje, by vklad u ní bYl na dluh súčtován,
nelze souhlasiti, poněvadž podklad pro toto vědomfžalující a předpoklad
pro kompensaci by] tu hned jak vznikla pohledávka žalující, jak již vÝše
bylo dovozeno.
N e j v y Š š í s 0' U d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud vyvodil z dopisu ze dne n. dubna 1919, že žah>vaný
měl již v té době Objednáuo zboží a na ně předem poukázal hotovost.
závěr ten jest obsahem dopisu de,statečně kryt a nemůže býti tedy řeči'
o rozporu se spis,)!. Žalujíd rr~luví sama v ža!'obě '0 tom, že žalovanému
přísluší proti ní z poukázky z 29. března 1919 pohledávání 2288 rako,ských korun. ŽalUjící účtovala je ve prospěch žalovaného. Šlo o vzájeml1é
peněžité pohledávky, jež jsou vhodným předmětem kompensace po 1'ozumu§ 14380bč. zák. Pro Kompeusaci je rozhodna doba vzniku pohledávky žalující firmy. Tím dána i do·ba rozhodná pro kurs, dle něhož bylo
počítati. V tom směru byla učiněna potř-ebná zjištění a nelze mluviti dů
vodně b neúplnosti řízení. Věc byla pnsouzena po stránce právllÍ zC'l;;!la
správně a stačí jinak odkázati k důvodúm napadeného rozsudku, ví'voc1y
dovolání nevyvrácen}rm.
Čís. 1616.
I( zodpovědnosti za ndáni ve smyslu § 1329 obě. zák. stačí nedopatření.
POkud ručÍ podnik za uelání svých zřízenců.

(Rozh. ze dne ll. dubna 1922,

Rv

I 105/22.)

Žalohce. jenž za války pracoval v dele, podrobeném vojenskému dozor'U, byl dle tvrzení žaloby na udání žalovanÝch K-a a V-a zatčen a ponechán ve vazbě ,a.ž do skončení trestního řízení, jímž p'f'okázána jeho
nevina. Žalobu, jíž domáhal se náhrady škody na důlní společnosti, inspektoru K-nvi a naddůlnímu V-ovi, pro c es, ní s o udp r v é s tol i c e co
do důvodu zamítl. D ů vod y: Nárok žalohní bylo uznati jako co do dů
vodu po právu nepozůstávající již bez dalšího přezkoumání provedených
důkazů, poněvadž, jak všeobecně známo, byly za světové války všechny
podniky, zvláště pak doly, pod vOjenským dozorem, aby byla zachována
v p-odnicích kázeň a pořádek, a p-odléhali všichni dělníci v těchto závodech
zaměstnání di'SdpHnární a trestní illO'ci vojenski-~ch úřadů. Závodní naddůlní, mistři smĚny atd. byli v dolech po tuto dobu pouze orgány technickými, kteří měli toho dbáti. by záv,od technicky se vedl, výnos jeho se·
zlepšoval a aby zamezen,o. bylo úrazům v podnicích. Moci disciplinární,
jak na ni pamatuje horní zákon a dotyčné řády, neměli, ta byla výhradným
právem vojenských orgánů. Když tedy vojenský dchlédacíorgán, v tomto
případě setník Ríehard B., byt i na udání třetíoh osob, v závoděpracu.
jídch, dělníka huď pr'O neposlušnost nebo pro jinou nesprávnost ve službě

zatkl a k vůli odsouzeni příSlušnému vOjenskému úřadu předal, nezodpovídaií za to třetí osoby, v tomto případě žalovaní, poněvadž vOjenští
org",nové podle svých služehních předpisů předsevzali potřebné. šetření
ohledně udání n~ dělníka a pak teprve po zjištěném přečinu děiníKa jeho'
zatčení pwvésti měli a žalovaní .nemohli zameziti dle názoru VOjenského
orgánu zaviněné zatčení dělníka. V tomto sporu netřeba rozbírati, zda
vodenští orgá<llOvé před zatčením dělníka důkladně vyšetřili jeho přestupky
uvedené v udání nebo zda vyšetřování nebylo dle žádoucí míry urychleno, a nejsou k tomu též civilní úřady příslušny. Přece však dlužno na
to poukázati, že soud na základě svědecké výpovědi setníka I~ich~rda
B-a má za zjištěno, že se přihočilo jen z důležitýchpi'íčin a po predchozím šetření udaného případu k zatčení dělníka a k jeho předání vOjenskému ,úřadu a že ,:(aždé udání a upozornění na -vadné chování, horníků
bylo podrobeno důkladnému šetření, na jehož průběh a výsl<;d.ek •ved~llí
závodní a zaměstnanci neměli vlivu. Soud proto nemohl nabytt presvedčení že žalo,vaní mohli vykonávati nějaký vliv na jednání vojenských
orgánů, aže proto ručí za jednání vojens~ých ~rgán.ů. Ale a~i ,;~říp::,dě,
že .se vezme zřetel na výsledek provedenych dukazu, nepo'zustava narok
žalobce co do důvodu pG právu. Především bll'diž poznamenáno, že žalobce nebyl zatčen dne 21. září 1917 (správně 1916), nýbrž až 2. říina 1916
o 6. hod. odpal. a předán vojenskéma místnímu velitels!v; v D. po případě
ok,resnímu soudu v D., a že by ohledně toho v úvahu přicházel pouze naddůlní Jan V. Žalobce 'uvádí v žalobě, že byl zatčen na zcela klamné obvi,nění inspektora Richarda K-a a nadclůlníhry V-a, že se súčastnil násilnost!,
jež podniknuty byly dne 20. září 1917 ráno {správně 29. září 1916 ráno)
u pracovní skupiny na dole pracují",í a' sestávající ze' zajatých Rusú,
ačkoliv nebyl s těmito ThCIMostmi vúbee v žádném spojení. Soud byl toho
názoru že neodůvodňuje každé bezvýsledné udání pGvinnost k náhradě
útrat. Jest sice správným, že každý, kdo učiní udán! o' <llějakém tres,tném
jednání, musí předvídati mož!1'C>st, že pro jeho udání a ohledně toho konaného vyhledáváni múže dOjíti k zatčenl nařknutého. Udání musilo' by se
učiniti ve zlém úmyslu nebo aspoň proti lepšímu vědomí a proto úmyslně
klamně, aby by] ud",nÝ bezdůvo'dhě odsouzen. Každé udání však, ku kterému udavač podle § 86 tr. ř. nebo podle svých služebních předplsú nebo
na dotaz opTávněného veřejného ať již civilního nebo vojenského orgánu
jest povinen, neodůvodňuje klamné obviněni, a to ani tehdy <lle, když
udavač se v osobě udaného mýlí, poněv.",dž pak chybí zlÝ' úmysl, pročež
ani v tomto případě nelze mluviti o nějakém závazku k náhra'dě škody
udanému. V prOjednávaném případ,ě napsal na žádost vOjenské stráže naddůlní V. žalobce a ještě dva dělnlky jako ony osohy, o nichž mínil, že
tyto" zvláště žalobce, sle súčastniti, ,měly. nďálosti ze dne 29. září ráno, a
tu jak žalovaný nadďůlnÍ V. Slám ve svém "vědelCkém protokolu a v ža10bní odpovědi doznává, se zmýlil v os-obě žalobce. Tento omyl žalovaného V-a nemůže se však pokládati za zavinění tohoto, že žalobce by]
zatčen adržán ve vazbě vyšetřovací, poněvadž zatčení mělo býti následkem výsledku vyšetřování a přÍ'činou zatčení vlastně bylo, že pokračováno bylo dne 30. září 1916 v událostech ze· dne 29. září 1916. Nemůže
tudíž udámí na'daůlního V-a, které pro trestní vyšetřování nemělo žádného
příznivého VÝsledku, odůvodniti zoďpovědnost V-ovu a jeho závazek
k r1áJhradě škody, nýbrž j'en,om takov,é, které' 'Odůvodňuje zlo'ČÍn: § 209
Civllnf rozhodnUtI IV.
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nebo ,přestUJpre:k '~48'l--Ht:-aT-n. zák. 1lebo aspurrtaxuvým j:elSt, ž-:eudaíVač
při použHém stupni pílle nemopozornosti, jalk '" § 1297 o:hč. zák!. vyzn",..
čeuo jest, mohl předvídalti, že od něho· učiněné ud"ruí! po případč označení
obs.a:huj·e v sobě twkové o!kolno,stl., které příznivý výs.ledek trestního úřed
ního jednání míti by nemohly. Všeho; tol1o nelDí u žal'oMméh" V-a, poně
v<lldž žalovaný V..newclall žalobce u vrchn()lsDi pr'O nějaký vymýšlený
zločin atd. a teldy rnu, na cH neutrhal, dále ad žallobce faJ:ešně neobv,inll
z nějaJkéhlol ,př.ečinu nebo .přestupku a kone'6né nemůže 151e ml:urvHi též
o nějaké neďbalosti ",e smyslu § 1297 obč. zák., p(}Učvadž nejeclnal proti
le'p.šímu vědomí, nIýbrž v dobrém i když omylném mí'nění, že se ža[Q,bce
súčastnil událosťí s vojenskou stráží. Tomuto' přesvědčenísDuiclu neodporuje též svědecká výp'orvěď vojellJslkého s;právce Ríohardlw B-a, dle kteréž
teh'dy p:ouze vodemké úřady vUv měly na zatčení a mdrženlí· horníka ve
vazbě pro ne'-POlsllušn;ost a nesprá:V1llo:st, ni:l~oHv však -civilní zá:vod1nrí orgány
a to ani ruel, kdcvž 'učinllyd'otyčné nějaJké udáni. M:u<ltl'o Isel tedy uzma/ii, ze
nárok žalobce vůči žal'Ov,ruuému Janu V -o\"i -rla náhra'du ško1ďy ao do dů
vodu ll<>pozůstává .po pr"vu. Botkud pak se týče druhého ža~ovaného
lnspekto:ra K-a, nepolda,l výsledek celého j'eďnání toho nejmenšího důvodu,
že by byl inspektoT K. nějak jednal nebo, učinil udání nebo podobný
výrok, který by ve.cU k zatčení žalobce, ba nelvyšlo vůbec z oe'lé'hol šetřen'
na j'eV'o, Žle by inslp!ektolr K. Ol příhOlclě něco by! věllě,1 a ie bybY:! příc
tomen zatčení ža!lohoe miJSto·strážmis,trem J-em a te·ďy "a zatčenf t'Ohoto
ne'jak by,l Půlslo:bil '" pouka"uj.e se ohledně této, okJohro,sti zvláště na oznámení tohollo rnísto'strážmilStra J -a. J,e,Jlkclž tu není te'dy vůbelc žáJCln'á skutklová podstata, mlulselo se proto uznati, ž'e náro1k žalobcův vúči tom.utto
žalova'llému na náhmdu škDdy co do ďi'LVOd~1 n~pozústá vá po!práJvu.
Oh,ledně nej'pr:ve žalované uhelné společnlolS!' uvedl žalbbee toilllko v odst
IV. žaIoby dOlSlovlJě tDtO: "Žalo.vaná spoliečn:o.st zdráh'á ISle nahra,diti mně
tuto škodu«. oSltatně ale ani netvrdil, tím méně se snaŽJil dokázat!, ve lato
žalo"a'ná svými repres.e'llJtanty (za ta'kové však dle hOlmlho záilťol(tal a
ostatních záloonn,Í'ch nstamcIVení q společno's,tech nemohlou býti pokTádíá!J:i
ins,Pektbr K. a naddů1ní V.), nějaký vliv na zatčení žalobce bY' byla vykotl""al",. ALe i IlodYhy, mž všwk neprokázánlO, inspektor K. :al naJQ:ďůlní V.
proti jlich ].~pŠím:u védomí, tedy falešně žalobce bYi1i obviniM a tak j'ehlo
"atčení vojeJ]ským 'orgánem byli způsobilil, byllo by ti" ,doll'osnlm jednáním
těchto a !'llustanoviuůe § 1313 .ohč. ",.rk .., že za ciz] ;prolipr3Jvné čilny ten,
Kdo na niich nebral :p'odÍllu, není též zpravidla pr':Ícv. Odv-IO I ac 1 !S 0 'll d
]"Qvs'llclek potvrdil mimo jiné z těchto d ů v O' d ů: Prvý soluci pr·ob~a.l dů"
kI.aďně "ý"nedkcv řízení a správně z nich qd\noldlit, že nikdo ze tří ža:lo'vaných nen, práv ze škody žalobci vzniklé. Žalobce ani v Hzení
před prvým slouldem vilbelc neuvedl žádné skutečt]osti:, zoe' které by se
dalo důvodně so'udilil, že prvžaloval1á spokčnc:st mčí za škodtr· druhým a
tře'ÍÍm ža].ovaným tím způsobem, že ho titO' dva lehkomyslně: a falešně udali,
tedy jeho zatčen~ a uvěznění !SVOll 'vhrolu zP",Slobi~~ <§ 1295 10p1Č. záikc.). Ze
by vůbec a 'Pokud by žalovaná společnost přímo spolu nesla vinu na
zat,čení a věznění žal'olbce, sám žalobce nelvr:dií a te neClodporvídá VI tomto
př.ípaďě ani za d'Omnělotl vinn svý'Ch úředlníků a zř'lzelleů, 'dir'UlhélllO a tře~
tlho, žallorvaného, b:ezvald'ně a. důkladně p~vý soud! od\]vodnd'l. Něj:a!wu
ski.ut'.ečTIiO'st, ze které snad by se dalO' :s-oudHi na ručení' p1r:vžaJl lova;né z.e
škody z jednání jejích orgánů dle §§ 1313, 1314 o·bč. zák., ani žalobce
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netvrdi1. Že pak udání" stav.ší prý s.e Zie Is'trany ž,wlovaného V-a, neiměl0
pražádné sou'vilSlolsti s doQováním na dole prvžalO1vané a 'Při udáni tvrteném vůbec nešlo o zájmy sO:llJkromé společnosťi (prvža:l0,vané), nÝ'brž
o zájmy ve,řejnopráv.ní t j. :stíhání tre,stných činů vojenskými úhtdy a
soudy, do.v~dil prvý soud úplně Isprávně. Ze na druhém místě žalovaný
K. s trestním oznámením dne 3. října 1916 na. žalobce učiněným "ůbee
neměl C'O cilniU, jest dle sprá.vných dů\Čolďů rozsudku nade vši pochybu
zjištěno.

N e j v y Š š í s o II d zrušil rozsudky O'bo[ll niiŽšfch
prvému soudu, by o ní znovu: jednal a ji r.o.z:hQ'(ll.

soudů

a vráttl

věc

Dů'vody:

Oba ulllamov",né dorvolací duv'Oldy čís. 2 a 4 §, 503 'e. ř. IS. jS'OII d'ány.
Nelze pře'dev.šíim Isoulrla<siti s názorem nižšÍCh stolle, že tem, kdio udal
děJníka vodenskému Slprávei clolu pr:onějaký disciplinární n<lbo: trestnÝ
čin, z,a- zatčení jeho n'elZ'Oidlllovíd!á, pOllěvaldž prý bylo věcí vOjeruských
orgánů, by věe napřed vyšetřily a pak teprve o zatčení udaného' rozhodly, že o'rgánové závod'u neměli na šetření a razho1dnultÍ to žiudnélrn
vlivu, a že prý tedcv, i když še>tření nebylo provedeno dostatečně a zatčení
prlovedeno ned'ůvlO:dně, nehe za t'O uda,vatele k ručení poháJllČÚi. Neho!
nižší :s'iolibe tu' přch'lHejlíl; že 11lJezi 'udání-m a z,a,tče!n1m je p\ří-črnuál sou:v,sIost i v t"loo"óm ;případě" a povýlečnč ,právěla'ko,vém, nebe"!, kdy;by
nebylo učilněn() uld'á,nf, bylnby neuOišlo: ",ni Jr šetřenl a tU'ďížan, k zatčen1
na základe ne:ďols~Mečného šetření: udání jest tedy prvním alánkem 'V ře'
tězu .příčin, a, hY110 c li nedůlvodné, jak to zde žalobce tvrdí užvžaloM.
označuje je přímo křivým, ZO'dlPc;vídá za něuldawťtel pudle míTY svéh'O
zavlnění t. i. dle toJw, sLuší-li mup~ičítati úý úmY1s:1 (a!spoň hrubo'u nedbalost) či p'oluze ned'opatření. A v tom po 'druhé n~žšl ,soudy věcprávruě
mylně :posomThly, majíce za to, že udání, omylem u·činěné, vylUJčujeuž
o sobě všeckO' zavinělní, j:ruk mí'uí první s!oud, nebo dokonce, jak m'JÍnÍ druih'á
stoHce, že k zOidpolvědnoslti za udání třeb" jest obmy:s}nosti udavatele.
Takovéto chápání předpis,u § 1329 obč. zák., který tu odvolací' soud cituje,
oldporovalo by duchu zákona a umYl',lu vákonoldárce, jenž každého čin!
zodpovědný,m za každý bezpráNilí čtn, by! í jen z neclha:lO'sti spwchaný,
- jednos,tejno, je-li nedbalost hrubá neho lehká. § 1329 dlužno' vykládati
v souvislos.ti s všeobecny,mi! předp:ts.y 'O závwzku k náhradě šfkody, zej:rnéna
s předpi:sem § 1324 (1331), podle nichž mím viny má vHv nej1výš jen na
objem zá'va:zku. To jestpodstaJtně j V nauce jednomyslně u.zuáváno (Kminz
11 § 395, Kra,sllJolllolski Ohl'. 1910 IS~r. 227n., Stubemauch k § 1329 a
ač
l!ěkteři mají za tal {Randw), že rifi le"hkém zav,iiněrrí založen jest n'árok
t",ké ne náhratd:u ušlého. výdělku. Tu' o,tázku zde 'ovšem je,ště' rozlroldo'lati
nelze, neáo! se jedná z:atím jen 0, důvod nárútku, kteTÝ nižší sto~~ce pOipře1y,
ani,ž hy důkailY žal:obcem k otá,zce ténabídn,u!é pmvedly:. O výší ,nároku
pújde až v roz:s,u.ďku· kone,čném. Dlužno tedy nabídnuté ďůk8Jzy pwvésti
a 'Po~ahu a motTU viny -ki:ľždéhn ze žalo~laný'ch zjlstitd'. TUl $il'lušf kl\ věci
přihl!édnonti d'le jeduú:t1ivý-ch žalovaných. Nad důl n í V. P.r.vý soud cituje zde trestní s,pisY,najměoznámení četnické Arnošta .fl-a ze dne 3.
října 1916, vÝllově'd l~ildoTa R-a a výp,,,,,,čď samého V-a" ale mylně je

n,

24"

373

372

(Chápe, a odvolací SO~l~'.l-"'-~~~~J1l~~~~.-L~WJ:~-9;=e!n:ten~!Jt,~'ce, .... ~c
plyne, že nejprlv dne 29.
me~i nimiž však ža1Qbee J. jmenován není, povstala hádka, při uíž s~
Istrany dělníků padJal prý i sillova »my mu trkážeme« a »to uvTdíme«, je1ž se
pak jako vyhrůžka pojímala, a že den na to dne 30. září 1916 bylo by .
dlošTo k opětné srážce, která však inženýrem K. hyla j,ž téměř v zárodku
potlačena. Na to se dále praví, že V. (žalovaný) ,p'označil L-aJ, S-aJ a J.
(žalobce) jakon e j vět š í k ř i k I o Ull! y ze dne 29. září 1916, a že proto
tito tři s dalším čtvrtým byai z a t č e n i, p,roloie by prý vyhrů,jjky den
před tím (29. záříl pronesené mohli ve skutek uvésti. Zalobce byl tedy
zatčen, že ho žalovaný ,poznačil jako nejhoršího křikkJunal při výs'lulllu
dne 29. záři 1916. Ale svědek R. v ·trestním ř'Ízení potvrdil, žeh o, t e hdá ž an i ne v i d H, sám V.pak udaIT, že myslí, že žalobce lam byl, že
v š a k t o U r čit é n e v ,j, a že ho též j'ako hlavníha vinnika wc!al p.ro!o"
že je L-ovým drllhem :<li mysW, že tam byt. Sám prvy soud praví, ž,e V.
v tomprotoknlu aj pak v ža,hohuí o'clpovědi d o zná v á, žes e z m Ý I t I
V 0-)510' b ě 'J-o 'v ě, ač v ža:ln:hnÍ odpovědi jen st.ojí, že mezi těm~, jež sirá1žr
(R-OVi) jako křiklo,uitly ze cine 29. zálří 1916 pozn"čit, »b}'1 pravďěpol~obně
taiké žal'ohce«, a od'v'o,1acl sood to mlnění schvaluje. Ale .i lodyby to' bY,1
p'oluhý 'omy!l, ručí žalovaný za škodu z něho ,pošIO'u, pal\!-li věci se měly
tak, že mu na omylu tom přičítati dlužn" zavinění'. Takové obvinění, že
někdo byl mezi výtržníky, nesm, se 'pronášeti lehkomyslně; neví-1i obviĎDva!el n,c mrčitého., má býti zdržen1liiv, nemá stavěťi na poluhých svých
domněnkách, 'ie'ž os,tatně, kdyby vše bylo taik pravda, jak sh:or,aJ flče:no,
byly by úplně hezdůvvldn}C, nýb,ž má stavěti jen na faktech'. Takové "my·
š'lení«, o jaké se' žal'ovanÝ o-píral, může velmi dobře maskovati' dokonce
i zlý. úmysl (mnkynm), z Mré žalobce udání to viní. Bylo ,tedy třeba .provésti žalobcem nabízené důkazy, zdali se to tak mělo, jak trestní spiSY
ličí, zejména vysLechnouti i J-a, lla jehož výslechu žaTohce zvláště stál a
stojí, po pfípaJdě j 'straIlY; 111 s pe k t o r K. Nižší stolice praví, že uevyšlo
z celého šetření na j,evo; že by by,[ tentol žal!ovaný něja'ké u'dáuí: llJčini!
neho vůbec na zatčení žalobcově nějaký podíl měl. AvšaJk když dúkazy
žalobcem už v žalúbě sv'Mky B-em; R-em a tl-em nahídnuté nep,řilp'UstDly!
Od'v'01ací lSQIuid praví, že prvÝ soltd nepřipuštění sprá'vllěoldúvodinil, aJ1'e
olduvod·nění to mMe záleželti jen v hořeišfch mylných právních mkoreoh
prvého snu'c!L\, nehol nějakou vlastní zmíukllJ o těchto 'svedclch ne,Ciní. Jest
10 chybný kruh, řlk:a~i, jak činí odvroJací so'mel, že svědků, nebylo' třeba, a
pak dovO'zo'Va'li, že průvodní řízenť vlnu ža.lovaného ua jevo nevyneslo.
Přiznati· jen lze tolik, že !l~vý soud mě~ d[e § 182 c. ř. s. žal'o<b<ce vY'zva:ti,
a'by zaviněníkaždlého žalovaného. konkretisoval, tedY zei'm<\naudal, jal k
a kde K'. tvrzené křivé ob-viněn, na žalobce vznesl neh HmlJk na zaltčení
Jeha SIPOlllPThsohil, a'by se pOlsouditi mohlo, je-li žalobcovo< tvrzen" v konkretnosti rozhodné. PaušáillÍmi údaJi nemá :s,e sowd spokcďiti. Je třeba tedy
i tu p'o přípa'dě provedení důkazů, jež však pO'dmínčuo jest doplněním
jednání, P r v z a.1 'O van á s p o leč n 'O s t. S tak nal>rostou jťSfOtOll, jak
to činí nižší stohce., nellze ,v rámci S' 1315 oM. zák řlci, že tato: žalo'Vaniíl
za bezdůvodné ndání svých zřízenců nemčí. Předem záleží na tom, zda
udání' spolužal'Ovaných, bude-li prokázáno, je v souvi~losti s jejich úřed
ními úkony, k nimž zřízeni: byli, '<ll i ,lodyby v sO'llvirstosti neby:]'O, při~de na
10, nestihá"l! ji jiTla!k vin", (srv. K;rasnopolski 1.. c. sltr. 181). TO' vše aWe

"lze ZOdPCiVídati teprv po, řízení úplně 'provedeném .a po zjištění otáq;,ky

viny obou

zřizenců.

Čís. 1617,

I oprávnooost lm sporu jest posuzovati dle stavu v čase vydání rozsudku (§ 406 c. ř. s,j.
Ustanovení § 234 c. ř, s, uevztahuie se k pnpadu. kde žalobce, uejsa
v čase podání žaloby ze žalobníbo nárokn oprávněn, nprávněnosti t~lJ)l
byl do vynesení rozsud!;.u prvé stoliee,
{Rozll. ze dne 11. du'bna 1922" Rv I 149/22.)

o b a niž š.I IS o u d y zamíf.ly žalobu:, ježto v době ·podání žaloby neby;]:a žalobkyně oprávněna kll sporu'. Ne j v y Š š í' so' md zmši~ rOClsu:dky
obou nižších sloHc a vrátil věc prvému soud.u, by ji Zll!oyu 'Proiednal a
r,ozhocll.
Důvody:

Shodnými ro"s,udky obou lližšíc:h stolic byl žallo'bní .nárok zamítnut
proto, že žallo,bkyni:ledo'Stá:valo se v doM podáni ža]Q'by oprá;"1ěui kžaJobě ježto za'Žalovaná pe;hledávka byla postoupena moravske bance. A.
Ze ~ohled!á;vka byla dne 11.červltla 1921, tedy d'áv:no po P'o:dání. ža.[olby,
postoupeua touto banko,u zpět žalující .firmě, nemá PrÝ po' rozuiillu, § 234
c. ř. s. vlivU' na spor; oprá:v;llIěnf žailDbce k" žalobě j:e prý PIQ:~'lllZov;a~~' 'd~~
stavu -, době ,podáni! žaloby, předpisu .§ 406 c. ř. s. o'se ]Jry cloIV10il"va'.rr
ndze. RozhOldlnutÍ tato lSlpo<ČÍva}í naprávuím omylu. ~em 234 c. ř. s. Je
míněn přepad hldyž někte!r,á ze s'tran, (udiž ža'cobeeruebo ia!ovaný, \lO
zaháiení spor~, zcizí věc nebo pohledťuvku ve spor zabranou. Šir~r výk1'~d,
který obě ll'Ílžší stolilce !tomuto! předpisll přiklád;ad1, Jest .ne,s.pfa.vny; Ja'k
vysvítá z dlolSlovu, zákon" i z jeho logi:cké :suwvislo!sti s· piředrnO'zímp'řed
pisem <Q účincích rozepře zaháďcné .(§ 233 c. ř. s.). O takovÝ případl § 234
c. ř. s. zřejmě nejde;ialobkyně' sporné pohleclá::ky za SP'C;:w ,n;ezclz~a;
nýbrž jí teprve za ISpOIW zpět nabyla. O tom, Je"h zallobkyne k 'llplan;enl
Dlolhledá,vky té op<ávněna, rozhodnollti jest dIe s,taV'UI v ďobě sko.filčení us.tn;ho přelíčení v první stolld, Ja!k byl ve Sjl'01'U 0jiŠ!těn. Ustanov'ení §, 406
c. ř. s. obsahuje všeOlbecncý p,ředpis:, týkající se pwces'r@rlo řízen! vůbec,
a platí- nejenom O' splatnosti nár-oku ža.lobního, n~b~ž i .?' ~p:áVl1Jěno)Sti 1e~?
co do věci i 00' do osoby která jej sporem vyma:ha. Z]JBlÍlLh se tedy v nzení že, :1árdk Ž'aJohnlí je ~'p'rávněn, je tím dorvoděno, že nárok rua'hy,D ve'Cl1:é
i fo,;meJ.llí' cpráVitlěnclsti., by! se i v deM podání žalbby nálfoku o'právnénosti 00 do věd nebil: co ďo osob,y ,ža;lohce ncdJOistával'O. OpačnÝ výklad
vedl' by k dol:s;]edkům, přÍlČÍcÍm s'e procesní ekonon];!" a doee'l, i k dusledkům právně nemožným, nebo! kdyby měl v p'říčině věcné oprávně
no's!i k žalo,bě mzhodolvati stav v době z,a'hájení' sporu, mllstit by mnohdy
by-ti zatuÍ'tnut ovráv'něn~ nárok strany k žalobě oprávněné a nemohl ~~
náirok ten vzhledem na n:ámi1!k:u ved rozsouzené dlndatečně! .u!p[atnen bYl:],
jenom o,sobou třetí jako ua'strojeným cesionářem. PřlpO'UlštHl § ,234 a 19
c ř ") ovšem Z'a! sOluhlalsu stran, že může ve :5:rpor vrsta'u',prhr nlls10 nebo
v"edit, "l)úVQd11í sporné str:any strr~'na Hn:á, není pochybnosti, ž,e ,musi býti
o ialoílllím nároku věcně roezhodnutc, když se teprve 'slporem zjisti, 'že je
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ke sporu aktivně
z ~pr:V1l této v~cné l<;ldtimace neďostávalD. Dovoláni jest tudíi plně oprávneno z u,platnov.aneho~ dovo'ladho důvodu § 503 Čis 4 c ř
·o~.t
důsledk
t h
't "
.
"
s. a JeZ O
. . em O O ms a"'o řízení neúplným, bylo fOIzstrclky' ohou '.-"' h
stohc zrušHi.
ll1ZS1C
Číi. 1618.

. Půstupní smlůuva, uzavřená mezi snoubenci půkud se tÝče mezi růdiči
ledn~l!o snou~~n~e~ a snoubencem druhým půd půdminkůu, že bude sňatek

nzavren, nem Jeste smlůuvůu svatebnl.
I( pOjmu smluv svatebních.

(RCiZh.ze dne ll. dubna 192;,;, Rv I 182;22.)

žaID,~ce domáhal se po té, když bylo T'O'zlo:lJIčeno jeho mallželství
z vmy ,zal?;,aoo ~anželky., mimD jiné též zrušení smlou:vy 'svatební a
'~!d:tupm, JIZ u,:~vreli oba manždé před sňatkem rolku 1914 s maltkou
zalobc~vou, a Jlz JIm postDuplla SVOll] us,edl'o.st každému :parovid. P r 0c es: ,n I s o Il:d p r;, é s t,o I i c e žalobě vlomto smďru vyho'Věl, o' cl V Dl,~ c r s"V0 ll' d JI zamrtl. D li V o Id y: Jest. nelspo:r:rliO, že, manželstvÍ:, wza vřené
{!ne~ 5. cerv,eil.ce 1914 mez; žalo·hcem J. V-em a žalo'vanouM. V-o,vou roe~oulce'~? ~ylD z v i? y ž a lov a n é. V takovém přťpadě olvšem p.řináležela
Y·Jedl'~e bezvmnemu ma:rtžeH J. V-ovi IPmťl hýwl'l'é manželce p;úva ze
svatebmch smluv PD ro'Zumu Ulstanovení § 1266 oblč. zák, ač,]] se' a j~ak
d,~!~ce m~Zl ,~~,i o S!~ate'?ilí smlol1lVY dl~ .§ 1217 cbé. zák. 'je.clná. pn~e,:"e-h se IlJlze k smlOuve ze dne 26. kvetilal 1914, ve formě -spilsu< notáře
ST~ 6 o 's,~p.sa.n,e, :pa,trno, že ,se jedná o Ism'iqu\Vy tN; d,ednu SmlllQllIVllJ uzav re~ou me,ZJ ma~tk~o'll' ženid1!olvoQiu a snouben-ci, pak ohveněnr jích .otcem
ne;es:t; a ,ko~~'c~e ,smlouvu mezi. oběmar snoubenci na pří-pa'd smrti
ollledn~ pr,:~ d?dlCkych. Poklud se prvuější ·smlou-vy tÝče, nelze přehléd
noub,., z~e .pn te!o smfo:u:vě tlVořťli žalohce a žalovaná spole'čně J' e d n 'u
. op~ot: zemchovce .~,atce _co dr u h é straně, ,se kterou smlouvu llza1Vřeli.
Pra~e z tohc;v~ vZa,J'emneho Ipoměru plyne, že nemůže Se žalobce vučí sivé
manzelcedomábati zrušení sm:louvy, ktero·u: s nimi uOlrrvřela osoba třeti
K ;tomu bJ:: mo/lla býti legltim:o,vána ba,to osoba třetí, niko:llv ž3!l-olbce zej~
mena ,kdyz ze S~OI[,: r:evycMzí na jevo, že byc se byl' k tOlmUl dméne~ s,vé
~ať~J::, sml olpravnenycm. Kromě tah Ol sluší ještě i toto v úvahu vzíti:
{VeJ.~l sl11}IO"u;ra na.zvana jest v l1utářiSkélJ:n spils:e smlnurvou svatební ve
s ute,cnO'S!1 vsak svatební smllOlUlvou po rozumu: §§ 1217 a n obl~ , 'k
n e u, 1, ,~yf, by i jasnq hylo, že zamiýšlené uza:vření, sňatku byl.o: poi1~u:kO'~
k uza;rrem snrlO'llIVY. Smlouvy svatebm znamenají dle §- 12'l7 c)bč. zák:,
(Jud. cís. !6?) srr.lu."n~ uspořádání ma'jeťkDvých pom-ědl me,lÍ suo'ube1lld
n;,bo ma~zel;, ~~sml v~ak ,stotožňo~~§ny býti s úplatnými 'smlouvami (k'LPmm I, sme~.nYmq), ?. zavrenYlTIlJ
.
za p,ncinou sňatku m. e z i snouibenci s jedné
str~11Jya JIch md,ci, s druhé strailY. TytOl sml'o'llVY zů's:távajíi bez oMemu
~?,sto-h k,.~eipls.á.ní ll'o.~ářisikéhol spisu o nich, Hm, č:ím podlé s~é ,1lova'-h y:
lS-O!U. Jesthz-" :: to":'to případě ods,tnulpi'laženithova matka ·svému s,ynovi
a ]~ho neveste sve -nemloviitositi do úplného stejno:d'Hrréh1o vlastnictví za
sm:l~~ venou ~cer:u 3~.~OO K a za výměl1:ek a snouhenci se zavázali na sr1áž!ku
z teto cen~ prevzltl dl~uhy knihcv-níl a, nekniho~'llí, zbytek: zalplatitl v ho-

t0V-Osti, a za'vázali .se ku náležiMmtuJ pIněnÍ' 'zG\čnéU":to výměnku-, jednatil se
může

o smlouvu Ihl'Plllí, poněvaďž smlouva ona má veškeré ná'ležitJosti dle
§, 1053 obč. zák., by! by i za snoubcnku v cestě zřízení věna čálst kwpní
ceny složil její olec .. Podle obsahw smlouvy i z veškerých okoLrto:s.tí, se
zřizením této smlouvy sOllv;s.ejíoioh, jest beze vší pochyby jasuo-, že šl!o
o oibyčejnou úplatnou sm~ou~u polSturpnÍ a kU[Jní a že úmyis.n stran s.m~iuv
nich nesměř<JIval p'O:dle zákollilých ustailovení, platných o smlouvách svatební'cb, k výhradnému uSllořád,,"í ma1e'tkoprávních poměrů manželských,
jen v kterétu.ž přípa'dě by se jednati mo·hlo o Ismlouv·u svatební uve·dených
nemovitostí se týkající. Takto ale nabyla snoubenka, provdaná V-ová
neobme-zc"éh-o sp.olUJvlastnictví ku nemovitostem Ilo'ď!e §s' 432 a 433 qbč.
z;lk. a na· tO'to její slloluv,lla'stnictví nevztahuje 'se pro případl rodukY ma'llželetví lIstano,veni § 1264obč. zák. o' z,T'Ušení práv Mbytý,ch. Z této celkové I(vahy vyplývá, že ,není oldů~:(Yd:něn nároik žal'ob!ců:v na zrušení
smlquvy svatební a o:dls,tupn! ze diue 26. května 1914, pokUld se týká jeho
ma:rt7,el-ky a jest o'pa:čný ná'lOor pr\'éhD soudu právuě mylný.
~'e j v yš š í so' u d ncv~'hovět -dovolání.

Dúvody:
Jde už jen o postupní smlouvu a jest otázka, zdali tato' má pokládána
,býti za smlouvu svatební, jak lomUl do'V'olatel chce, čilI nic. Dovolání je
:tu na qmylU:. Praxe dlouho ko'lísal-a, ,zdali se mají postupní smlo1uvY mezi
. s'llouthenci a jUch rodiči, pokud se týče třetími osobami jJoklá!datil za: S-V2"
: tehni smlouvy (§ 1217 obé. zák) ji" p;OIto, že účiunost smlouvypoďmi
, něna jest uskutelČll1ěním sňa1,ku, nebo že vůbec obmýš!ený sňatek pOldn:ět
k ní zavdal, až konečně, přiklonivši se k stanoviskw na.uky, která pojem
svatebnkh Is,mlu:v vždy vyměř'o;vala ve smylsl!U níže vyloženém, wd:pově
děla jUldt'<átem hýv. vid. nej:v. soudu Číls. 166 '(plen. rozh. ze 'cltle 10. ledlna
1905., pres. Čí,s. 398 z roku 1904) otázl<1u záip,omě, doloživši, že ,:valebníl,
smlouvou je taková postupni 'smloluva jen tehdy, paklize z jejího' obsahu
nebo z .průvodních okolnos,tí pilyne, že úmysl stra:tl-1 s,měřorva~ k Ujs:po:ř,ad1án'Í
hmjetkověpTávniho poměru manželského. Podem těldhto poměrů ovšem
judikát nevyložil a to Ilravid·elně zavdává v praxi příčinu k nedoro'zumění
a uvádí v Dmyl také db:V-ů'latele. SmloulVamisvatehtlími js;ou toliko, 'Smlouvy, jimiž se wpr.a'Vují majetkové práKTn'Í< poměry maužel'ů j'ako »ta!k!oiVých«
(Kralsnopolsik[ Fam. R. § 26), tedy jakO' m a'll žel ů, nikoli tedy IlIŽ všecky
smna:uvy, které se o, rm~ietko)plfávrníCih poměrech uzavílrajíi meZTI manželi,
pokud se týče Is,no,Uhetlci prD případ sňatku. Nebof pa'k hy by:ly Ismlouvami
svatebuími všecky ma'jetkověprávni smlouvy mezt již ,~dďal).ými neh teprv
nastáva-i'fcími ma-nieH vůbec, kldežt" přece nelze p-ochYiborva'ti, že' r manželé mohou melzi 'S:e'bou u'zavříti ka1ždlOíu ·~sm:rouwu- na' p'ř. kUiprnÍ, směnnou,
náJiemní, ,zee'la olby~čejným zpú's.obem tak, jak je uzavíraji oiSoby sobě' docela cie.í, bez úm;yslu uSlpořádati jimi ma1'e1kov-ěprávn:í poměry manrŽieillství
čili u,činiti jimi' za-dost právním neh e-thickýmpovillnos,tem
svaJZ'ku: mailželského vyvěrajícím. Svatební smlouvy mají teďy za předmět, jak správně
a výstIžně - mnohem výstižněji než shora ~rasnDpÚ'lskl - praví Krainz
Syst. II. § 435, úpravu majetkov-ěprávnkh poměrů maq:jždů pro dobu
t r v á n í, m a lil žel s tví aneh hmotné zac,patř·ení P' o z ů s t a té h o m a nžel a ·pr:o- případ smrti jedné strany. Prvý přípml ie tu na př. při ~mlo·ll-
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zhzení věna noo-SíSúl:ecenJmrmITRll,Ci['UTliY-llřT'SfíjJDjjiijml(le::--~
neb smlowvě o vd<YVský plat. Anders (Fam. R. 's,tr. 110) vedle
úpra'vy po;měrů za trvání manie-lství klade místo zao-patření pozůstafého
manzela 'Správněji širší pojem úpravy pom·čdl pro' příp.ad' r o z -y á z á n í
manže'lského svazku, jež může ovšem liastati nejen smrti jednoho manžela,
nýbrž i rozloučením manžel,ství. A s tím souhla-sí i Stubenrauch k § 1217
{str. 515), jenž cituje Anderse. Je tedY dovolání naomyln, když se ďo'volává
Stubenraucha, nebol to, 00 z něho dovozuje, že totiž svatební smlouvy
mohou s~e liza vříti melzi~ manželi neho snoubend anebO' také třeHmt osobami s nimi, nikdo nepopírá, a o tu otázku vůbec nejde, nejde oto, k do ji
mŮlž!e uzavr-,Hi; nýbrž jaký musí míti Ism{ouva b b S a h, aby 'slpada-la pod
pojem smlouvy svate'bm. Nevystihuje tedy dovolání jádro spom. Dovolá~
V'á-li se pa'k řady starší-ch rozhodnutí býv. víd. nej1\'. S(J,uďu, tetly zastupuje stanovisko s!wr" citovaným ju,dikátem předstižené a tudíž i v praxi
'už p;řekonané. Je-ll :sholra VYls,trže,n správně 'pojem »maje'ťkově<plrávnÍ1oh
poměrů ma'nželskýcTh«, o nicM jud1kát mluVÍ,' 'pak jest judIkát s-pnvný
a nelze se za daného stavu "ákonodárstvlo'd něho' uohylovati. 'Z ob,ahll
Siporné pc'st.upní smlo'llvy al'e vY'chází, že' jest to docera ohyčejná smlo~va
postupní, jak Is,,, pravid'elně m~zicl"od;či a' dětmi na př. :detilým
i mimo případ obmýšleného neb uzavřeného sňatku uzavír-aH, a že
účinll!o:st j.ejí byla uzavřením obmýšleného sňatku podmí,n:ěna. Ale
podmínka J!e jako každá j~ná a ,Nnď smlouvU! zrovna' tak máilo,
jako každá j'il1á, ktel'á nemá se sňatk'em 00' činiti. Sínlcll!va sVa'tebni
není, protože nepřevádí vlastnictví spornÝch nemolvitostí' na žalovanou
aní poutZe -pro dO'b'U' trvání manže-lls't'Víi nebo jen p1r:o: 'pří1pacl' úmtrtí- m,an:žerltlVa {žalobcova), a ne'činí ohledně nemovitostí těcU1 žáiclnm, dfró,posid, co
se s nimi státi má pro případ ro~vá,záJní manžel'stvi, nýbrž pře~ádí je
bezvýhradně a nav"dy. !,lispo'ske' žalované neby'la ohledně nemorvitos,ti
těch v po:stnpní snťloll!vě n;~aJk óme'2Jena, nějaká úmhLva ve smyslu §- 1236
obč, zák. se ne~tala, žalovaná mohla nemovito'sti ty procla,tlneb iirtak zciziti neb zavaditi již za trvání manželství, a to, nejlépe dokazuje povahu
smlouvy. Ovšem ;pravá smlo,mva .svatební může se' stMf ve formě Obyvách

O

ď,cký'ch

čejné smlouvy IpOIstupn& ulZa:vfellé

nal oko, ta',ta mlŮže, úmY;Sr'St-ran: sn-rě!řujícI'

k úpravě maje,tkovýdl poměrů manželských zakirývati, ale ta'k'o:vá simnla1ce mms,í bÝti zřeJima bu(ď ze smloUtvy 'sarn'é an:e,bol býtI dolktál'ána z prů
vodní'ch okolnosti. Nic takového, však dovolalel netvrdila netvrdí, nýbrž
stoj~ j,en nw mlylném sta'nG~ilSkrU, že každá smlouva LDostupnf uzavřená
.pod pO'clmí.l1'kon sňatku' j~ smlo:urvou svatební. K'dyž však ta svatelmí
sml,olUlva není) nemŮže vůbec hýt~ zrušena z dÚ'voidlu rozlulky manželstVÍ,
a pmto odpadá u-vružování o- sporné mezi clo·volate-lem a nižšími s'tolkemi
otázce, zda žalohce j.e k žalobě le,gilimován, kd~ž po~.tupitelko:lr byla jeho
ma,tkm . a tMo se, jlak on tvrdí, vš-e:ch ruár6kll, jež by jí' ze' zruršetÍf tét.o,
domněl-é svatební smlouvy vzešly, v jeho proslpěch vZldala, lépe řeóeno
mu jeoďstou·plla. Nebol ani matka nemá práva, z pouhého dňvodu rozluky
manželství žádati za zrušení ,postupnrí ,smlouvy, j'ež ve' skute'čnosti smlo'ur
,vou svatební není, a nemohlo ('ody postupem domnělých ale neexi'stujících
práv jejich ani pTa žaloboe nič'eh'o vzej:íti. Pro1n t:aiké nenÍ' řízenl n-eúp'lné,
když s.e -a postupu tom důka'zy nepmváděly. Dovolatel lrplatňllge ovšem
i p'ř'edp;s § 1266 obč. zák, že: při roclucc' přísluší hezvinnému mal1Želi,
jakým on je, úplné zadostludn;ěn1. To· znamená, že mu přísluší. náhrada

, jeŽ"' mu r o: z I li k o u vz'ešla, že tedy vinn~r manžel musí hO' 0'dškodniti za vše, co mu rozlukou ,u;šlo, aby byl majetk,o'vě po-st"V'en tak,
jakoby se rozluka llJe,stala ,a manželství p-o,sud trvrulo, na př. tedY}Je vinný
musí bezvinnému 'platiti výživné, které mu za manželství po'skytO'vati
povinen byl. Avšak za' manželství byla žalovaná neomezenou vlrustnicí
postolll'pených nemovitostl, ru má-li! tedy žalova",ý postaven býti tal"
jakoby manžielství 1P05ud trvalo, .11eplYl1!e ani s tohot'o: hledtSika nic pro
jeho uplatňovaný ná~ok na z.rušení sml{)'llvy. Prvý ,souiOl mrylně vykládá
tento předp'ls, § 1266 tak, že bezvinný má býtl pasta\ReU t<ťk, jakoby s·fiatek
nebyl [zavřen býval a vinný tedy ,že má vrátiti vše, oello s. ň a t k e' m
nabyl. !<oyněž mYlně cituje § 19 zák. rozl., jenž ;přei:lpokládá Ujednání nebo
rozhodnutí o maietk,ový'ch poměrech cz příčLny r, o .z vod u učiněné a dúvol,uje po napotomní rozluce žádati z dúlelžitých dlivodu za no"é us-pořádlánípoměrů těch. Zde ro·zvod a takoye ,uj'ednánr neb rozhOdnutí nepředcházely.

Čls-. 1619.

V nesporném řizení jest nepřípustným 1(\ovolacO rekurs proti f()zkazu
rekursniho soudu l1a prvý soud, byzjisti1 okolnosti, ie·ž jsoll dle náhledu
rekursního soudu důležity pro rozhodnutí o rekursu.
(Roezh.z.e dne ll. dubna 1922, R II 139)22.)

R. e k TI r s TI í s o u di vrátil, dřflv'e -než rozhodl 00, rekurlsu v řLzenÍ ne,sporném, věc prvému soudu s tím, by vyšetřll ještě některé okolnosti,
jež byly -ctlle náhledu rekm'sního souidu dMežily pro rozhddnutí o: r,ekUToSu.
N e j vy Š š í s o u cl odmítl stižnas!. úča\strrílka'.
Duvpdy:
Nařízení, kterým rekmsn! 'S'Duel ukláid'á prvému soudl! šetřeníl k tomu
dli, a'by měfZlj'istěrry okolnosti, j,ež dle jeho náhledu. k rozhodnu.\Í o rekursu j'S'Q!u! dů1ežtity', není usne'sením' (ro'patřením) :po rozumu § 9 ne's;p. říz.,
netbof Ise jím 0- právech účastníků ještě nero"holdllie a -tito ·nemohO'UlIS.e j-Ím
teldy poklá:dati s.tiženy, nýhr:ž mus" v}Cčkatiro-zhoduutí o rekmsu, prot,
němuž teprv háj,ill se' mohOu.. Naflzenf to ne.podléhá tud1ž oll-mvnemu
pwstředlklll,zejména taté ne stílžno:sti, podobně jaka z ní je vY'lo'wiíenKl' do,
žádánísou:diu o provedení něj ",kého výslechu n'ebo šelř-ení vŮJbe'c. Je'stll
to pouze přípravný úkon směř"ujíd k vy-šetření věd, v němž s,oud nemůže
býti omezován vůlí ~lran, háj.icfch pravidel'ně' j'en své os-clbu, stano·visko
a vlas'tní zádem, kde'žto- soud musí přiM.ížeti k věci- objektiVITě, mane lla'
zřeteli p.ráva qbou stran, "šech účastníků. ·Takovýmr zasahováním stran
v řízení ,soudní nastaly by nekonelčné průtruhy, a proto Je' zárkon phpollštěti
nemíní. Strany mají v šetření pouze právo návrhu, ale šetřecím disposicÍlm soudu brániti nem'Oho'U.
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Do
nosti.

rejstříku

nelze zapSati

»představenotvo«

filiálky akciové

spokč

{Rozh. ze dne ll. dubna 1922, R II 145(22.)
Žádost banky A. v Praze, by bYlo: do reJstříku zapsáuO představenstvo
jej" filJáJky v Brně, byla obě man iž š í m i s o u d y zamítnuta r e~
kursním soudem z těchlo dúvodů: Dle čL 227 obch. zák."musí
ka'ždá akciová sPoUlečnost míti pře d s t a v 'e n s t v .o, jež ji zastupuje na
soudě i, mimo soml, a dle čl. 228 orbch. zák. mu:sí, kd oje stč len e m
II ře d 's t II ven s (, va, ihned, jakmile byl ustanoven, ohlášen hýti k obchodnímu rejlstříku. Těmto požadavkům jest v tomto přípaclě vyihověno.
Nyltlí žác/á banh A. v Praze o zápis členů přeclstavenstva své filiálky
v.Brně, kt1e'ří byti dle § 62 stanO'v správní radoU' jmenováni, II rejlstřílko·
veho soudu brněnské odbočky. TenloúP!ils byl prvým soudem \liI"wvem
Qdmítnut. »Představenstvo« jest neobmezenýlm zástupcem s.polečno~sti.
Obmezení časová ; co do pŮiSObnosti jsou nelpla'lná. Dle zákona může
akciová spokčnolst míti pnu?)e jed n o pře'dstavenstvo (71d,e "práN1];! radu
vesmy'slll § 42 stano'v),z čehož se pod!ává, že pro fHiálkUl zvláštní před
Istavensrtvo zapsati ndze; Kdo jest pověřen spTáV'Oj! fiJjálk-y, jels! věd
vnitřního zařiz,ení spO'le'čnO'sti. Před'stavens:tvO' brněl1sloé filiálky, zřízené
dle § 62 stanov, není přediS,lavens'tv,em ve smyslu čl.·2Z7
oh c h.z á k. a j,est právě pr'Oto Ze zápilsn do o:bchodnlho rejstříku vylOUloeno přes to, ,ž·e se ve .stanov:áJch neip,ráJVen} na'zývá pfedstavenstvem.
Ne j v Y š š í s o' u d nevyhověl dovolacíluu, rekursu.
Důvody:

Clánek 12 oboh. (lák. výslovně praví, že do, obchodního rejstřík II lze
co pOd1e o,hchodního zákona zapsati se má. Při záJpisech do 'Orbchodního rejslHku firriálky akcilOvé spole'čnosti nezapisují se plnomccníci
správní rady a správcové fi1iálky, jelilmi je po'Važo'Vaili dlužno za "obchodnl zmocněuDe«, nemajílCÍ pmkury (čl. 47 a násl. obchl. zák.), jichž záJJls
d{\ rej'Stříku není pře.cleps.án. Takovými ohcholdinlmi zmocněnci jsou j čle
nové představen~tva Hliálky, za jichž zápis ,se žádá, poněvadz !lodlte' § 62
:ta:nov jsouce ,orgány, obsta:ráJva~'Í'cí:mi místní správu závodu pobočného,
JS01l plnomocníky s;právní rady, je~ižj členové již. í v rejlstřílm tétO' filiálky
dHve zcela :správně zapsáni b~li. Osoby, za jj'cht ziÍipils, se žád:á, nejsou
",ni prokmisty, ani členy sprá'vni rady ve vlastním zákonném smys,['u:,
nýbrž pouhými vYkona valel! rozkaczů s!PrálVllí mdy, by.f i ien všeobecně
jim udělenýoh (obiStaravat:e'li místn] spráVY), zápils, jmen jejich do. re,jstřílku
jelst tedy ,ne\l:řípustI1Ý. Není tu tecly podmínek § 16 rres1l. říz., a do:volad
stížnosti proti souhlasným usnescl1ímohou nižších stolic nebylO' lze vyhOlVětk Ne,lze "nt tvrdillti, že by se tu byla mO'hla vyvin{1J]!i jakási zvyklost,
podle' níž by zápiSY takové ,se připouštěly, poněvrudž zvyklost taková by
byku proti př'eďpisům zákona :al te'dy nepřípustna.
z8iP~ati,

Výlučná příslušnost zem~l<élto civilního soudu. v Praze podle zákona
ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n., pro žalobu na stát o vrácení
věCi doličné.

(Rozh. ze dne M.dlUJbna 1922,

R II

146/22.)

Žalobce domáhal se VYdání hnacího řemene, lejž dle tvrvení žalohy
žalovaný v01enský erár přijal v tr'estní věci proti pěšáku Ruďo!LfUl S-ovi
do schování jako věc ďoličnO'u, ane'bQnáhrady ceny téJholž ,předmětu část
kOnI 3000 Kč. Pro c e s Jl í s o Ul d ll' r v é s to I ie e (okr'esní so'ud v Brně)
př'erušil nzenl <dle' § 2 zákona ze dne 23. července 1919, číls. 440 sb. z.
a n. R c- k u .r s TI í s' o u:' d zruštt nap.adené usnesenf II říQ:;ern~ mu předchá
"evší jako zmatelčné a ,0idmHl žaldhUl. Důvo cly: Žaloho.u IIp'latňJJjí se
náwky proti ,6sl. eráru. Dle § 1 zákona ze dne 2. listop",du 1918,Čís. 4 sb.
z. a n. přísl"Šit1ým jé pro žaloby takové, "t nárok ža,lobclli vymáh8iný
zakládá se na právu veřejném nebo soukfClmém, v prvé stolici zemský
soud v Praze. Příslušnost tohoto soudu je výlučná' (§ 104 j, n.). Bylo. proto
napadené '~snesení pro zmalelčnos! § 477 čís. 3 c. ř. s. podl"" ~" 478 odJstave,c
prvý c. ř. s. z -moci úřední zrušiti i s řízením předcházeHdm a: žalobu
o~dmrtnouti,

N ,e j v y

Š Š Í'

s o II Č

nevyhovětI

dlovotadmu rcqmrsn.

Důvody:

Rozhodna Je tvr'zenÍ žalobcovo, že žalovaný erár převzal řemen, jehož
vydáni nebo náhrady 'žal1ohce: Is,e domáhá, jako Věd ďoľil6nou pr'o trestnÍI
ř'íze'nÍ. Ž2'lovaná strana, převzavši řemen ten ,od městské policiel, byla tim
činna jako vr,c;hnosi, II výkonu' tresinÍ právom'oci státním občanúm nadřízená, šlo tu tedy 'O výkon vý'sostnlho' práva stá,tw za tím účelem, by
pwvedeu,o bylo účelně trestní řízeni pro krádež řemene toho zavedené.
Žal10hní nárok o!ďvclzenÝ z této ,činnosti státu je nárokem veřejnoprávním,
o němž náleží ro~hodovatil v' prvl1'Í stolici výlučně zemskému \SO'lliďU civ,ml-nímuI v Praze dl", § 1 zákona ze' dne 2. listopadu 1918, čis,. 4 'Sh. z. a n.,
ježto není tu podmínek, vytčený oh v § 2 odstavec šestý z:f,]óona čis. 3 sb.
z. '" n. z r. 1918. BylO' proto potvrditi usnesení v odpor vzaté, ač jeclině
z voho,dúvO'dll, že jde fu: o' nárok ve'ře'inoprá'VnÍ. Na nároky soukromoprávní .zákon čfs. 4 z rlOku 1918 se nevztahuje (sr. mzh. Nej.V'. soudu
čís. 172 úř. sb.).
Čís. 1622.

Za účinn'Osti § 579, nový dosl'Ov, obě. zák. se vyžaduje ku platnosti poslední vůle. by zůstavitel sám před svědky ústně prohlásil, že spis, obsahuje jeho poslední vůli.
(Rozh. ze dne ll. dubna: 1922, Rv II 364(21.)
Žalobkyně domáhala se neplatno.sti závěti flynka A-a, ježto prý' zú~
stavitel nenčinH poslední pořízení s plnou rozvaho·u a ve' stavu úplně pří-
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četném, ač za jednání pfGEl-'TIotářem HzooYu-ltlatnosL závěti. Žalobu o1J-'a~

niž 'š TI s o u d y zamítly, o d vol a c i 's o u duvedl po právní stránce
v d Ů v o de ch: Avšak ani s hlediska právního posouzení .věci nelz,e
přisvědčiti vývodům OIdvolatele. Neboť při písemném poHzenÍ jest. dle
§ 579 o.bč. zák. ovšem třeba výsJo'vného, nikoliiv však ústníhoproďevu
po~iz.ujíolho o tom,že listina 'obsahuje jeho poslední vůli, což vysvítá již

z !~ u';"ahy, že poř~Z'ující:mUJ' jenž Jest :sice přI dobrém rozumu, můž-c' přece
bYl! tezkou nemoCI nebo bolestmi nebo i'inými příčinami z"bráněno v tom
by svědkům poslední vůle ústně vykládal, ž,e spis O'bsahUlje skuteičně ieh~
p'9~s,}e.dni ~vůli, což vysvítá již z té úvahy. že· pořiz'llHCímu, j'enž jest ~'fc~
pn dobrem rozumu, může přece býti těžkou nemocí nebo bolestmii neho
jinými ~říčin~mi zabráněno v tom, by Is~ě.dkům posledn~ vŮllle ústně vyklá.ct.~I,.ze S;PlS obsahuje skutečně jeho poslední vůli, obzvláště, když. se
uvaZl, ze o pravosti a správnosti jeho seps·aného pO'ří'zenÍ nemůže býti ani

nejl)1enšfpo'chybll'osti. Také v tomto případě dal pořizující Iiynek A. jasně
na je~oc že dle jeho přání stawstóu JosefemA-emsepsaná listina jest
s~"tecne. jeho pns.lední vůlí, tím, že p'řed 3 svědky, k tomu účelu dle jeho
yYsl?vTI:ho, rozkazu přibranÝmi,' nejernvm ·prohlášeni- Josefa A-a, že s'e
je~na o j,eho Iiynka A'aposlední vŮolí, která jest v přieďložené listině sepsana, neod1poroval, nýbrž že jí, také jakožto takovD'u' v přítomnosti všech
třl svědk~ a Marie W -ové podeplsal. Tím projevil tudíž Iiyn~k A. ve
smy?~u zako~a zp~sqbem, každý omyl vylučuj.ícím, že testament pokud
se týce kodlCll nenl ani vyuu1cený ani podvržený, nýbrž že obsahuje jeho
pravou vůli. Poslední po,řízenÍ Iiynka A-a, při jlehoiž sepsání bylo šetřeno
všech zákonitých náležitostí, jest telďy platným. Ná;sledkem toho není žaeI,obkyně Gprávněna jeho platnosti odporovati,i kd}'by zůstalo mimo úvahu,
z: ~e vzdala toho~o práva tím,že jeho, platnost při! pozůstalostním jednam.2)." dne 28. kvetna 1920 výslGvně a bezpodmínečně uznala, a že cdev2ldam pozůstalosti ua' základě posleidníhopořfzení navrhla ..
Ne j V Y š š í s o II rl nevyhověl dovolání'.
Dú vo d y:
DGvolateke, pOkud uplaiúuje do,yoIací důvod nesprávného prálVnlho
§ 579 ,obč. zák byl odvolaCl,? ~o~dem. ne~správn~. vyl'Ožen, ale přes to nelze dovolá"j přiznati
o?rav!1em . Pravne mylnym jest názor ,odvolacího wudu, d'le něhož sluší
predm, § 579 obč, zák, "že zúsiaviteI, který svou poslední vúlt 'dal n'apsati Hnoru, osobou, musí před třemi způso'bllými Isvědky z nlchž a'spoň
dva musí bNI zároveň přítomni, výslovně prohláSiti, že s,;is o!bsahu!ie jeho
1.'0sleduí vůli« '- vykládati v ten rozum, že netřeba k tomuto !l'foje1vu vMe
u~t~ího ?rohlg~nÍc n~brž že stačí k tomu čin konkludentní, pokud se tý'če
vule ml~kY. VYjad'rena,. Z U/stauclVelní § 579 ob<Č. zák., jakož j, z materiaHí
ku III. dllcl novele k obč"nskému zákonu ~ str'. 206 ~ plyne pravý o'pak.
Pray! ~e tam totvž,. ž~ vzhledem 'ku dřívějšímu' znění § 579 obě. zák. j'est
za ucelem zachovam sollenity Ueb" odstraniti, pokud s,e tÝče vyříditi
poch~b.nost~ zdali »potvrzenÍ spisu jako po.slední vůle'" .před svBd'kymůže
s~ .sta!l m!~k~ nebO' ~nameními, a PrGt'o právě dle uo.yé úpmvy § 579
obc. zak. zada se »'v y S I o' v n é pro h I á š e nÍ« testato'ro."o, Vylo'll'éen-li
tedy pro.jev vůle mlčky ne'bo znameními, nehe novému znění § 579 obě.

f.LZ ze zůstavlte'1l m II s í s· á m úst II ,ě ,ř·Í, c i aspnň
před 2 SVědky současně přítomnými, že Wis o'bsahuje jeho poslec!ní vůli.
Poukazuje~li odvolací soud na možný případ, že zůstavitel z různých
příón není s to, by úst n ě dal takové prohlášení, dluQ;nol na to Gdvětitl,
že pak zůstavitel, ,"hceel! o. svém jměnl na připaď smrti plamě poříditi,

zák. rozumen JInak,

nesmí voliti formy po.sll'edni vůle dle § 579 obč,zálk. Jest ,proto lhostejno,
že, jak sou'd odvo,lád id'ále' je'šlě uvádí, ]j,stiua J o,s,efem A-em. sepsaná obsahuje pravou poslední vůli Iiyn'k" A-a, .nebo! neprohlá1s,i:I-il zůstavitel
úst n ě (výslovně), že listina ta jest j,ehG poslední vůlí, není tu pro ne'zacho,vání předpisu §, 579 obč: zák platného testamentu '~kodtci1'u~. Naepmti tomu odvolací s'Oud v s'Ouhlase ,se soudem prvým zjlstil, že ža'!obkyně pClslední vůli zůstavlteIovu uznala za .pravou, pro.jednání pozůstalosti
po Iiynku A-ovi před notářem jakG soudním komisa'řem dne 28. dubna
1920 se súčastnila, s dohodou docílenou mezi: dědickými účastníky,
která jí byla oznámena, a j.íž 'rozuměLa', také souhlasila, odkaz 'v poslední
vůlL jÍ' určený přijala a protokol .o dobodě SP'ohjpGde~'sala. Proto také jest
povinna tuto dohodu ~ tedy smlouvu " ostatními účastníky uzaVřenO'lldoc
držeti bez ohledu na to, že posJ.ední vůle pro nedostatek nálležitGstí § 579
obč, zák. jest neplatnou, a nemění nO' tom niče'hooiko.)nos.t, jí s]ce tvrzená,
nikoli však :prokázaná, že s'lloléhatiíc na poučení notáře, jenž jalw svědek
připustil, ž,e úcastníky pouól, že p'Oslední vůle jest fGrmálně beZlva:dna,
tedy platna, uznala jeuí pravost a dohodu L' ostatuÍmi úča'stníky na základě
pO'slední vůle Hynka A-" uza"řela. Dohoda je přelS to platna, hled!íc k,před- .
pisu § 875 '1hč. zák.
Čís, 1623.

Jde o. smlouvu o. dílo., nikQliv o. smlouvu trhGVQu, ,třebas .zhotGvitel
dQdal látku, vymínil-li si zákazník. by dílo. bylo. prQvedeno. se zvláštnl
přesnosti. Nedostatek smluvené přesnoSti Qpravňuje zákazníka, u.stoupiti
Qd smlouvy, bez Qhledu na to., zda vada je PQdstatna čili nic.
Zákazník není povinen, by odmítl PQuze vadné součástky a p'řijal bezvadné.
(Rozh. ze dne 11. dU1bna 1922, Rv II 10/22.)

POI~ouzení, dlu'žno sice přisvědčiti, že předpis

Kuno. K. o.bjedual u hantilška W-a sto úlŮ' dle, přesné m4ry za 10.991 K:
a splatil záVldav~,em 6000 K. Úly mělybýtl dodáno/. 15,. 'Července 1920,
kteroužto lhůtu pwidlou'ŽtL Kuno K. zprvil' do; 31. červeuce 1920 a pnsléze
do 21. září 1920. KCdYlž však František W. ani v této lhůtě ne'S'plnil, pro"
hllásil Kuno. K. dne 22. zář, 1920, že od Ismlouvy ustupnae " ž<rloval Fral1tiška W-a n za'placenÍ zálVďavku 6000 K:. Žalovaný vznesl ža.!Gbu na·
vzá}em, domáha~íol se ndebrání úlů" zaplacení nedo~,laťku 4991 K. P r 0c 'e sní s o li 'Cl p r v é s t O' I i c e žalGbu Kuna K·a zamítl, ž<rlobě na vzájem \' y,hovělco do peníze 4924 K 80 h, jinak ji zamítl. D II v 'O d y: V p'ŤÍe
p<uďě, o. který jde, jedná se G kupní smlotVvu dle obohoduího zákona, jelikož
František W. měl 'doda'ti ma.teria), z něhož zboží se zh'oto'viti mělo (§ 1166
obč. zák.). Zbo'ž> mělo býti doďáno' dle' dopisu Kumt I( -a z 2. záři 1920 clo
21. září 1920. Dopisem z 22. září '1920 I(uno K. prohli/sU, že, zboži nechce.
Tu měl tedry K. F'rantlšb W -ovi dáti dle čL 356 obch. zák. lhůtu! k dodání, :pokud se týče byl po"inen přiměřenollJ dIJbu na dOlďání po'čkati.
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pak sám dnpisem ze dne 24. září prohlásU" že vboží 'ďo 8 dnů dodá: a dopisem pak ze 4. Hjna 1920, že zboží je již hotovo, mělO' bÝti zboží 'clo dohy
té dodáno. Svědky považuje "oud za dokázáno, že 2. řHu", 1920 byl" zboží
již ve stavTI, v jakém je uaJez!' znale'c. Znalcem považuje' soud' za dokáL
záno, že ",bo,ží odPúvldá až ua maličké vady objednávce. Nepatrné vady,
které ZJboží má, záležejí v tom, že 27 prkeu na dně úlů je dllem ši1mee,
dHem úzce vYhloubeno," že 100 prkeu na přední stěnu je CI 9-10 mm
užší, z čehož 'připadá dle znalce ur-čitě 4--5 mm a snad i více U" sesohuutí,
a vyžaduje vše dohromady opravy v ceně 66 K 20 h. Vady ty ueopravúují
žalobce při celkDvé ceně objednávky k nepřijetí zbo-ží dle § 1413 obč. zák,
takže by tu neplatily přeclpisy o správě. Opačný ná,hle'd by vedl' k nemo'žném'u1 důsledku, že sebe me1nší vada! při sebe větší ohiednávce' o:prra:vňUje kupitele k nepřijetí zboží. Proto je na příp.:l!d, o který jde, užíti zásad
o sprá'vě. Dle nálezu znake, se nejedná o vwdy, které se ne'dají ods,tranitl
a které řá,dnému ujednání zb'Ůií bráni, nýbrž .o vady odstranitelné a Kun'Ů
K. objednal zboží Ui tesaře, jemuž udal přesně r'Qzmery zboží, a. poy.alžu~le
soud slyše'ným znalcem z .oboru toho za dokázáno, pOkud zboží objednávce
odpovídá, a nepovažova'l za nutno slyšeti znalce z oboru včelařství. K:uno
K. nežádá, aby František W. vady. olclstranll, oproti tomu je 'v žád'osti
žalobní na' vrácení krupni ceny mlčky ž.rdáno i snížení kup.ní ceny. Proto,
bylo rozsudkem uznáno, že Kuno K. je ,povinen clo'platiti kupní cenu' 4991 K
po odečtení 66 K 20 h, kterých vyžadúje oprava, se 6 proc. z ku'pní, ceny
od 4. října 1920, kdy zboží bylo hotovo. Žaloba pakK:una K-a, žalujídiho
na vrácenr kUipní 'ceny" byla zamítnuta a rovněž 'za'mí'tnuta žaloba o dtol-

platek k1ulpní ceny co dO' 66 K 20 h. Ro'vněž bylo zamítnouti část žaloby
Františka W-a, žádající, aby bylo uznáno právem, že Kuno K. je pa'
viuen smlouvě na odebráni materiálu lla' 100 'úlů, který je proně~ ve sklade.
Fr. W-a přichystán, dos,táti a materiiíl len odebr,atl, p'OTIěvadžz čl. 346
obch. zák. púvinnosHtakové odv'Ůzovati nelze, nehledě ani, k tomu" že
František W. niičeho netvrdí, jaké má na Odebrání zbOŽÍ' interese. O,cl v O·
1a c í, s o u d vyhověl odvolání Kuna K-a a uznal 'Framtiška W'a povinným
zaplatiti Cldvolatelj 6000 K, zamítl pa'k žalobu na vzájem Františka W-a
i 'OCl do 4924 .K: 80 'ho D ů v .o d y: OdvolánÍ Kuno K-a jest odůvodněno';
výtka nesprávného právního poso.u:zení věCi 'není bezpO'dsta,tnou. Odvolací soud nesdílí právního náhledu odvolatel'e, že se jedná o' kupní smlouvu
mezi Kuno K-em jako kupitelem a firmou František' W. jakO' <prod"telem,
nýbtž má za to, že iS'on zďe všechny n'áJ.ežilosli smlouvy O' dílo' dle §; H66
ohoč. zák Rovhodnou pm řešení otázky není okolnost, že ten, u něhož' dílo
bylo objednáno, dodal k němTI i látku, nýhrž hla\Oně úmysl stran, j.aM se
projevil ,ph l1zavírání smlouvy. Jen, je-ll 'pochybnost 'O tomto úmyslu
stran, platí domněnka § 1166 obč. zák. V tomto, php"dě dlužno nep,clchybriě
míti za to, že přišla k místu smlouva o dílO', nebo! předmětem objednávky
- nikoliv kupu - nebylo dřev'Ů toho' neb cmoho druhu, nýhrž zvlástní materi:M z ďřeva 'U'prravený~ 'P'D' řemesi}'nkku, p'řesně pOJznačený' CD do roz-

sahu, clélky a šíi\ky ", výslovně určený k stavbě včelích úl'ů; nebyly také
objednány včelí úly jako, celek, l1\Í'bl'Ž žádána byla v první řaděurčilá
práce, určité zpracování dře'vního materiálu, který hy], bez určení kvality
při objednaném dí,le jen rázu podřadného. Dílo nebylo v doM smlo'Íl"y 11a
skladě, nýbrž muselo býti teprve zhotoveno; nc,jednalo se také, aspoň
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nevyšel opak tc.ho ve sporu: na' jevo, .o naKUp a dodání zboží za účelem
dalšího zcizení, tedy o nějaký kup obchodní, nýbrž jen o· objednávku majitele zahradni'Ctví, k vlastní potřebě, zhotovenou dle vlastního vkusu a
přání objednatelova. Ze všech těchto okoluos,tí, smlou'vu doprovázejících,
]'ze s úplnou bezpečnO'stÍ souditi, že Kuno K. objednal II majitele te~ařského
a stolařského závodu Františka' W -a dílo a že nesjednal s ním žá;dný
kup. Dle výsl,o'Vuého ujeduání stran mělo toto díl'Ů bý,ti určitýcb kvalit
a dodámo ve lhůtě přesně stanovené. P,oněvadž, jak jest zjištěno', neb,ll'lo
dodáno ani d~Jo· s·mIuvené jakosti anI ve is;mluvené a opětně JYfndloužené
lhůtě, dlužno případ posuzovacti jed.ině s hlediska ustanovení ~§ '1167 oboč.
zák. a' dle něho řešiti spornou. 'o·tázku, byl-li objednatel dila K:u'no K.
oprávněn ustoupiti od smlouvy a žádati vrácení 6000 K, které dne 18.
června předem za,p.]2til,či JecH v právu Františe'k W., který se zrušení
smlo-uvy vzp'írá a žádá na objednatel! doplatek 4991 K: na smluven.ou
cenu 10.991 K. Odvolací soud shledává c,protl ro~,ud;ku prvé stolice, že
byl Kuno K. .oprávněn vy.sloviti zrušeníu,zavřené smlouvy aI důsledkem
noho žádati i yy,ácení toho, co předem složil. Jest zjištěno', že dílO' mělo
býti dle potvrzení ze d'ne 4. června 1920 dodáno již 15. ,července 1920, kterýžto kr2itkedobý termín dohodou stmu byl p'podl,oužen jerldo 31. 'července
1920. Nespono je, že ,do této lhůty objedua!ný materi'ál na 100 včellch
úlů byl zhotoven, že však nebyl Kuno' K,-em převzat prot'Ů, že nevyhovo'val úmlTIvě. Shledané vady vYtkl I(uno' K. a jeho bratr jak na místě
samém, v dílně Franti9kaW -a, tak i dopisem ze dne 9. srpna 1922 vůči
němu samému. Vadnolst některý'ch zhotove,ných sou'Částek uzu",1 Frantršek
W. ve svém ďCipisu ze dne 12. "['PDa 1920 a vyslovil v něm ochotu je
a.dstranitid];e .přání o'bjednatelova. Po uávště,vě Hugo K-a u 'Františka W-a
dne 18. srpna 1920 uznal František W. o,pělněclapisem ze dne 20. srpna
1920, že dílo ;c'sf vaduě pr,ovedeno a když se bratr HU'go K. ·dne 1. září
1920 k němu ďostavil, slíbil Frantlšek W. v dopls,e ze dne 4. záři 1920, že
materiál dle udání ,bratra Kuno K-y opraví, odmítnuv toliko' opravu v určité
IhMě. VdolP'ise ze dne 20. září 1920 o,znamuje Fr'antišek W. I(U'tlJOI KJ~o'vl,
že ho uvědomí o ,tom, kdy bnde materiál hotova že může práci p.O př!
padě sledo'vati. Ta;ké tento dopi:s, uznává tudíž, že materlál není dosud
bezva.dný L totéž plyne z jeho dopiSU ze dne 24. září 1920, ve kterém
uvádí, že věci budou d08 dnů dohotoveny. Ze svědeckého průvodního materiálu v,ll'šlo na Jevo, že dělníci Františka W-a pracovali. na rnateriále
až clo 2. řítina 1920 a toG 1l,lně od 25. září, ďo 2. njna '1920, v kterýžW den
bylo zboží již v tom stavu, v jakém je nalezl z·nalec za sp'Ůru " dOlbě me",j
2. k:větn~m a 25. červnem 1921. Také znalec shledal všruk ještě mezi zbožím materIál vadný, tedy s vadami proti úmluvě, kteréžtO' vady hylo' lze
odstmnitinej'déle do 2 dnů a nákladem vypočteným na 66 K 20 ll. Z těchto
okolností ,plyne, že zhotovený uo.jed,iianý materiál nevykazoval v době
žaloby ,sice vady podstatné, nýbrž toliko v<ady o-dstranitelné, jistě však
vady 'proti úmluvě, neho,! objednaný materiál byl dOPoldrobnosti vyměřen
a S'peci.fikov"n. Ustanovením § 1167 ohč. zák. jest objednateli dána právní
možnost, Odstoupiti od smlouvy, jsou-li vady podstatné aneb proti úmluvě.
Jen tenkráte, když není zde tako'vý'ch vad, má zhotovitel dlla .,právo na
opravu díla, kdežto o:bjednatel má ua vůli, nechce-II, JJČ by sme" od
smlouvY odstoupiti., žádati opravu dHa neb zmenšení ceTIY. Rozhodne'-li
se objednatel pro upravu, musí dáti zhotoviteli díla přime-řenou, lhŮ'tul se
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,současným prohjášením~---že-,po

.jejím upl~nttttic-1JP;ra"

li·

6thtlítit. Stale l-i.--se-

tale, zachová si právo, odstoupiti od smlouvy v každém přépadě díla vadně
zhotoveného. Dlužno proto zkoumat~ j,,,,k se zachoval v tomto případě
objednatel dlla Kuno K. Z předložené korespondence 'plyne, že Kuno K.
žádal půvQdně jen opravu vadného· dila,'prohlásiv zároveň, žedá!vá lhůtu
k oipravěnejdéle do 17. srpna 1920 (dop" ze dne 9. srpna 1920). K)dyž
návštěvou ze dne 18. srpna 1920 zjistil, že vady trvajl, uclělil, dopisem ze
dne 2. září 192.0 Františk'", W-'wi k opravě novou, lhůtu 18denllll, k,mčící
dne 21. září 1920 a přupom k tomu prohlášení, že nehude_li do té doby
pnáce řádně provedena, že jest nucen, uplatniti práva, které mu dle z<'vkona
pr'Oti němu příslušejí, ihued žalobou. Po bezvýsIedném uplynul> také této
IbŮ'ty ,prohlásil pak Kuno K. dopisem svého právního, zástnp:ce ze dne
22. září 1920, že smlouvu stornuje, od Ideréhožto· prohlášen! pak již vfce
neustoupil. Odvolací ~o\l'd má za to, že Kuno K. zachoval se ďle předtpisu
§ 1167 <lbč. zák., nebot udě1i1 přiměřenoU' lhůtu k 'Opravě ,a prohlásil, že
po její ,uplynutí' by nplatňoval svá práva, která mu dle z§ikonaJ příslušejí,
což jest totož)ným s pr'Ohlášením, že jinak opravu odmítá. Právem vJl'slovil
proto stornování smlouvy po uplynutí dané lhůty a nebylo z jeh'O strany
zapotřebí poskytnutí další něiaké lhůty k opravě. Pokucl ro,zsuldek prvé
stolice iinwk vykládá 'ustanovení občalllSkého zálmna' o správě, aniž. by
výslovně citoval § '1167 'Obč. zák., maje na mysli patrné jen ustanoven!
§ 932 ohč. ziÍJk. při kupu, je'st v právním omylu. Náhled 'prvého soudu,
že zjistěné odstranitelné vady na čá,sti zboží neopravňují' objeclnatele, ku
nepřijetí zboží dle § 1413 obč. zák., jest nesprávný<m vzhledem k ustano~
vení ,~, 1167 obč. záJk. a vzhledem k tomu, co ,bylo shora uvedeno'. Roz~
hodnutím prvého soudu bylo objedllateli vnuceno přijetí vadného zh,aži,
a to zboží, jeho'ž vadnoisttrvá dosud; dle tcihoto rozhodnutí lJ!em'l1'S'el by
zhotovitel sám již zboží opraviti, nebO't byla mu z ceny stržen):! částka
66 K 20 h na tuto opravu: .objednatel Kuno K. byl by nuceu opravw zb'Oží .
caříditi po případě u jiného řemeslníka a jest více než pravdépodobncl,
že by mu na tuto opravu 66 K: 20 h nestačilo, takže by jis,tě utripěl škodu.
Tento následek mylného právního posouzení věci nelze srovnati s povinností o,bchodníka {řemeslníka) dodati ZJboží dle úmluvy v čas a bezvadně,
tedy ,solidně, a neIze vzíti v ochrann O'bchodníka, který neclodwpřes upomínky a lhůty zbo'ží alli v čas, ani ne bez vad. Důsledkem toho jest v právu
Kuno K., který tak opozděné" vadné dodání o'dmítá a domáhá se zrušeni
smlúuvy. VZJhledem k ustanove.ní §§ 1413, 1435 obč. zák. dlužno pro,tol VJl'hověti žalobě Kuno K-a na vráceni 6000 K se 6procentními úroky ncle
dneslo'žení lohoto obno'su, t. i. ode dne 18. června 1920. OclvolállíKunn ](i.,
které se tohoto výr'Oku domáhá, :iest tudíž odůvodně@ a hylo mu plnou
měrou vyhovět! a ža~ohni náJvrh Františka W-a na zapla'cení 4991 K Si p,ří)sl.

zamítnouti.
Ne í v y š š! . s o u cl nevyhověl dov'Olání Františka W-a.
Důvody:

D'Ovol'ámí, uplatňující dO'lolac! důvody Čí,s. 3 a 4 § 503 c. ř. s., neuí
Dovolatel neprovádí\lO zákollw onoho dovolacího důvO'clu,
jenž předpoklá:dá zjištění podstatného skutko,V'éhO' 'děje, 'Oďporujícího spisům,vytýkaje r'Ozsudku, že prý neprávem vycháZí z předpokladu, že
odůvodněno.

sporn}' materiál na úly TIeOd;p-ovÍld'á v~'slovné po,j'mínce ve smyslu § '1167
obe. zák. aže žalotce K se zachoval dle tohoto uistanovení zákonnéh'O
a že prohlásll, 'že 'OpraVl! odmrlne po uplyuutl dodatečné lhůty. Tírn hrojl
dov01atel proti právnímu po,souzení věci druhou stolicí a pwti jejím právnim závěrům,. než rteprá!vem, neboť dovolací soud sdílí práivní názorl odvQlacího soudu a poukazuje doV'olatele nwdůvody napadenéhO' r'Ozsudku, jei
jsou v podstatě správné a nebyly vyvráceny dovolacím spisem. K jeho
vývoďům ,se přilpomíná, že Ismlouva, o 'ntl' jde, nenv kupní smlouvou, nýbrž
sm!ouvou 00 dílo ,dle § 1167 obě. zák, jelilmi ne každá smlOouva; při níž
dodá lá:tlm ten, ,!od o má zhotoviti díl:a, jest již z toho důvodu smlou'Vou
trhovou, nýbrž otázku tu jest řešitl v první řadě PGdle 'úmyslu stran a
teprve tehdy, nelze-ll úmysl ten zjistiti a jsou-li pak 'p'ochybnosti, jest pO'uMi disp'O!sitivní, vyklá1dací normyďle § 1166 O'hč. zák. V 'našem případě
nešlo v podsta'tě 00 doďáni suro'1iny ~'dřeva), ný1brž 07JhCllnvení díla a
o z,vJ;áště přesnou, řerne.s,lnickou práci, pročež přilchází v úvahu· ustanovení § 1167 obč. zák Nejen z uzávěrky az účelu, ke kterémn ohjednané
dno bylo určeno, nýbrž i z korespondence stran je zřejmo, že přesné zhotaNení sporného rnateriálndle rozměrů stanovenÝ'oo v objednálVce bylo
výslovnou podmínkou ve smyslu § 1167 obč. zák. V .dopise, ze dne 2. září
1920 piše žalO'bce: » .•• dass ich keineswegs genei,gt bin, das, hestellte Material in ei'nem anderen Zustande zn liberile'hmen, sO[Jjdern nu r gen a u
s o, w i e i che s b e IS, t e 11 t ha b e. lch habe denl wahnsinnlg hohen! Preis
'l1ur aus dem Grunde :angenommen, weH ieh P r ft c' i s; i -o II s a r b e i t verlangte und be·s,tehe s.elbstverstandllch a uf g a n z gen a u e r A u Sif li hru n g.« Dovolatel toto stanovisko u,znává a sdělUje dbpi1sem zed'ne
24. září 19'20 se žalobcem: » .... lDh teile mit, dass lhr Auftrag in cir'ca
8 Tagen fertig sein wird uud zwar in der von lhne'n gewiinschten
Ac c 'Ul r a t e s se ... « Zalohoe hyl tedy pro 'nedostatek smluvené přes"
nO)$ti díla bez ohledu k tomu, je-li tento' neďostatek po,dstatný čili nic',
oprávněn od smlo'uvy ustoupiti (viz Dr. Ehrenzweig, System, str. 474 a
násl.). Kuno K. není povinen, odmÍiÍnouti pouze vadnés'Oučástky. a přiímouti
bezvadné, neboť žalovaný měl dodati hospoďářský celek, t. j. materiál
na 100 úlů la ani netvrd!, že be'zvadné SO'učástky st"čí ke stavbě u,rčitého,
menšího počtu úlů hez přebytku mater'álu. Kuno K. hyl by vázán na vol1>u
vykonano'lJI dle § 1167 'Obč. zák., kdy.by dovolatel byl opravu, v ólIs, provedl,
což se nestalo, nebo! dle dopis" dovolatelova ze dne 4. říjua 1920 měl
Kuno, K. dílo .převzíti teprve 7. října 1920. Ténto' žá;ďalopravu vad'ného
díla za předpokladu, že dovolate! dostOjí svým smluvním povinnostem dO'
21. září 1920, a nemůže býti př,ipraven .o právo, ustoupit od smlouvy, liknavostí svého odpůree. O tom, že Kuno, K. nechce p'fiimollti vadné dílo
a .se nes'pakotluje lSe Slní'žením mzdy, nem'Ohl dovoIatel býti v pochybnosti
vzhledem k dopisu žalobcovu ze dne 2;'zMí 1920. Ani o' tom, že Kuno K.
odmítne o.pozclěnouopravu, dovO'latel'nemohl důvodně pochybovati, j,ellkož
18clcnní lhůtu k opravě zamítl a nabízel Kun(} K-ovl neuriíitou, patrně delší
lhůtu, kterou tento dopisem ze dne 8. zMi 1920 odmítl s powka'Zem na
s'vúj, dopis ze cine 4. září 1920. Tfm prodevil žalobce Kuno K. zp'Ů'sobem
jakékoli nedor'Ozumění vylUČUjícím, že trvá na lhůtě, končící 2. září 1920
a žep'Ozd'ější opravu O'dmítne. Dovolatel slovům žal'Ohce: > •••• so bin ieh
gezwungen, die mir nach dem Oesetze gegen Sie zustehenden Rechte
uuverzliglich mHnels Klage geltend ZoU ma'che'U!« a dopilsu ze dne 8. zá;ří
l
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1920 nemohl tedy jinak rozuměti, než v tom smY6lu, že žalobce K:uno K.
opozděnow

opravu odmítne. Právem proto -odvolací wud
že se žalobce zach-ova'l dle předpisu § 1167 obé. zák.

dospěl

k

závěru,

Čís. 1624.

Námitka poukázaného, odvozovaná z nařízení ze dne 6. února 1919,
57 sb. Z.a n., nespadá pod námitky, vyznačené z § 1402 'Obč. zák.
Závazek poukázaného vůči příjemci poukazu jest abstraktním, ne7.á_
vislým na právním poměru mezi poukaza-telem k poukázanému.
čís.

(Rozh. ze dne 11. dubna 1922, Rv II 14/22.)
Firma R. ve Vídni byla dlužna žalované

pobočce

banky B. v Krnově
hlavního ústavu banky
A. ve Vídni k dobrU' ŽaIOVa11é ba'rJky, 'načež žalující pražská filiá,lka banky
A. tento- peníz se 14 K 40 h úroků, úhrnem teďy 25.955 K 40 h na .poukaz
jmenOovaného hlavního ústavu ve Vídni rovnež hotově a l v korwnové měně
z e s v Ý c h hotolv'ostí u banky B. v Praze na účet žalované bankovní
fi1iálky slo'žila a banka' B. v Praze tuta částku téhož dne také pfijala. Opírajíc se o vládní nařízení ze dne 6. ún"r" 1919, čis,. 57 sb. z. II n., domáhala se žalujíd praŽ1ská odbočka baruk:y A. na odbo'čcc banky B. v Krnově
vrácení zaplaceného peníze. O b.a! niž š í s o u d y žalobu zamítly, o dvol a e í s o u d z těchto d ů v 'o: d ů: P~a tnost naHzení vládY' Českoslo
~enské repu,bliky ze dne 6. února 1919, >ČÍIs·. 57 sb. z. a 'll., netř'eba V pochybnost hráti a lze též při'pustiti, že jím z"kázány jsou též ptaty bezprostřednímu věřiteli, pro COž mluví nejen j,eho účel, zabrá:niti v tuzemsku
rozmnožení starých rakouskn-'uherských korunovÝch ha'nkovek, nýbrž
i !j'ebo. zřejimě nikoliv bez úmyslu zvolené, zcela všeo'belcné zněn.ÍI. Ž a I, ni í cí ba n k o v 'll í ft I i á I k a nemůže se však odvoláva'tr na tot.o naří
zení ohledně sporného 'platu, poněvadž tímto nařízení\n zakázaný převod
byl skončen již'přijetím přikazu ha'nky A. ve Víldnižal,ující b,mkovní
fillálkO'll a to, co se po tom stalo mezi žaluHd hankovní filíállm:u 'a ža·lovanou <jejím hlavním ústavem) v Praze., tedy mezi dvěma t u zem s kým i
bankami, neodporuje j.ťž zmíněnému nařízení vlády. Než .odvolatelka nemúže se odvolá~wti na zmíněné: nařízeni ze dne 6. února 1919, čís'. 57 s.b.
z. a n. ani proto, že tam obsažený z:rkaz sama překročila a tudíž již z tohoto důvodu podle všeobecných právních zásad nemuže se dov-olávati
soudlÚ ochrany pmtt přípaclným škodlivÝm nácsled'kům tohoto- přestupku.
Avšak žalující straUla nemá :ani podle ustanovenlo:bčanského- zákon'rka nároku na vrácení. Ustan:ovení §~ 1401 až 1403 a zvláště ustanovení § 1402
obě. zák.. nepřichází tu v úvahu, póněvadz poukaz byl p·rovedenll Ire"
jedná se tudíž 001 uplatnění nároku příjemcova proti tomnI,jemnIž byl poukaz
dán, vůči němu,ž ovšem lze ·činiti jen námitky v §. 1402 obč. ·zák . .označené.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
25.941 K, kterÝžto peníz sIto-žiIa dne 8. února 1919

U'

Dův.ody:

I kdyby se mělo za- to, že také placení přímému, věřiteli jest stíženo
zákazem, .vysloveným v tJaříze·lÚ ze dne 6. února. 1919, čís. 57 sb. z. a' n.,

nemohla by se přece žalobkyně s úspěchem dovolávati tohoto nařizeuí
k op-odstatnění žalo'bního nárolku. Lze plně souhlajsiti se žalovanou potU'ď,
že právní poměr mezi firmou R., žalobkyní a žalovanou jest úplnou' pouokMkou (asignací) po' roz11lTIU §;§. 1400 a násl. obč. zák, Žalovaná byla
firmou R. zmocněna, vybrati plnční u žalobkyne, a tato, bYvŠ'1 prostřed"
nictvím s'vé vídeňské ústředny zmocněna, plniti žalované na účet firmy R.,
přnjala a provedla poukázku. Kdyby byla žalobkyně vůčil žal'ované pouze
při j8' 1a ale neproveďla - po'ukázlm, byla hy mohla žalované, naléhající na plne'ní, dle § .1402 obč. "ák.·činiti jen takové námitky, které se
týkají platnosti p'řijelí, nebo vyplývající z oblsalm pO'wkázky, nebo z jejúch oSO'bnkh vztahů k žalované, tedy nikoH néimitku, o·dvo2)ovanoll' nyní
z nařízení vlády ze dne 6. února 1919, čís. 57 s'b. Z.8' n., poněvadž tato,
nespaclá pod námitky naznačené v § 1402 obč. zák. Z toho· všaok pWne s nezbytnov 'ogicko'u dusledno'Stí, že když žalobkyně pouká,zku nejen přijala,
nýbrž i provedla, nemůže, skrývah'c s.e za: zákaz, vyslovený v doičeném
nařízení, pod ni'jakou zám;:nkou, tedy ani pod mu·škou náJroku dle §§. 1431,
1174 obč. zák., požadO'vati olď ža,lované zpět to, co jií, plnila. Jestil - jruk
žalovaná z'cela správně vytkla - závazek poukázaného, jenž přijal poukázku, vůči příjemci poukázky a b IS· tra k t n í, t. i. nezávislý na právní1m důvodu mezr poukazaielem a poukázaným, jakož i m-eú poukazatel cm a příjemcem poukázky. Žalobkyně v dovolacfm sp'ise sama zdů
razňuje, že podkladem žalobního nároku jest p o u z e a jed i n ě z á k a' z,
vyslovený v nařízení vlády ze dne 6. února' 1919, čis. 57 sb. z. a n., a
neplatnost převodů tamže naznačených. Když tedy podklad ten jest vratký,
byla žaloba právem za:mÍŤ'lluta též odvolacím soudem a není tu,uplatňo
vaného dovola:cího di/vodu § 503 čís. 4 C. ř. s.
Čís. 1625.
Doručena-li žaloba jiné os.obě téhož jména, již žalobce žalovati nemínil,
a tatO' osoba k líčení se dostavlla, může neiniti pouze návrh na přisouzení
útrat, nikoli však na zamítnutí žaloby a soudci náleži, by pO' vysvětlení
věci odsoudil žal.obce k náhradě útrat, žalobu pak dal doručiti 05.obě
vs·kulkn žalované.

(Rozh. ze dne ll. ďubna 1922, Rv II 90/22.)
Zalohce označil žalovanou stranu Ra!:munda li-a; pouze křestním jm$nern a příjměním bez dalšího! dodatku, nevěda, že téhož' jména jsou osoby
dvě, rezlišující se pozna'čením starší a mlac!ší. Žalo.ba, zadanal na okresním so·udě, Gomčena by~a Rai'tmihdu 'li-ovi staršímu, ač vlastně měl býti
žalován Raimund li. mladší. Raimund li. starší, sek nařízenému l'čení dOlsta:vil a navrbl zamítnutí žaloby. Pro ce 'S n ís o udp r v é st nI i c e
náovrbw vyhověl a p'řisoudH Raimumlu li-ovi staršímu útraty, je'ž mu
vzešly dorúčenim žalobY a jednáním při roku'. O d vol a c í s O' II od -rozsudek potvrdil. D ů v c· d Y': SO'UId odvolací se pořipoljuje úplně k vývodům
pTvého, soudce, že tO'ti'ž žaloba byla doručenw olsohě, :kterou ,žal:ohce v žalobě sám označil. Tím hyl spor s Raimllndem li,em st. 'podle zákona zahájen a ježto týž navrhl pN: ústním líčení, by žaloba byla zamítnuta, a
žalobce ani netvrdil, že Raimund li. st. mu něco dluhuje a jeho odsouzení'
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k zaplacení zažalované 'N>nleaavky nezadal, první-soudce vSlm praveni
žalobní žádost zamítl. Odvolatel poukazuje na to, že Raimund tl., kterÝ
se k ústnímu jednání dostavil, není totožným s os,obou, proti ktere ;;aloba
ve skwte6nosti směřuje, .a že se tu jedná o jiného! Raimunda tl-a, to' však
ničeho -nemění na řádném doručení žaloby a na' řádném zahájení sporu
s .Raim)1ndem tI-em st. Nelze popříti, že tu jeS<t rozpor mezi materielnim
a formálním právem, tento rozpor však žalobce sám zavinil tím, že v žalobě neo'značil osobu žalovaného způsobem takovým, by žalob., byla
doručena o!sobě,' klerou ve skutečnosti chtěl žalovati. Není tu proto odvolacího důvndli nesprruvnélho právního PGSO'llzení věd a nelze ml'uvHi o neúplnosti řízení, ježto první sou,d vzhledem k svému právnímu stanovisku
neměl důvodu žaloiJ'UI ještě doručlti třetí .osobě. I rozhodootí o útratá!ch
odpovídá zákonu.. Jak již shora uvedeno, zavinit žalobce doručenik mkám
Raimunda tl-a st. sám, zavinil tím též útraty, které mu povstaly, a jest
proto povinen, dle § 41 c. ř. s. tyto útraty nahnrditi.
N e j v y Š š í IS· o u d zmšil rozswdky obou nižších soudů, kromě rozhodnutí soudu o útratá'ch, a nařídil prvému souďU!, 11;0 domč1!' žalClbu Raimundu tI-nvi mladšímu, jejž žalobce po·značil jako pr~vého žalovaného,
a dále o věci jednal.
Důvody:

Nižší stolice přehlížejí llJa'prosto, že rozsudek vyne,sen být\ může jen
na žalobu {§ 226,c. ř. s.), t. j. o obsaženém v ní žádání žalohním (§§ 396,
442 c. ř. s.), neboli llplatňQvaném ,žalobním náraku ~§iS 391, 395 c. ř. sJ,
tedy pouze tehdy, když žalobce za odsouzení žalovaného
žádal{§ 404 c. ř. SI.), kterýž návrh musil učiněni býti při
stání (sporlném jednánO samém (§ 417, odstavec druhý, 259,
177 c. ř. s.). K'de takový návrh na odsauzení žalnvaného při spomém jednání učiněn nebyl, nemůže fO.~\;udek, vyjma při v~dání, se náToku {§ 394
c. ř. s.), který obsahuje, anomalli, neho.f a\li tu v pravdě žá!dné phčiny
k rozhodnutí a ,tedy rozsudku není, nýbrž by stačil výrok ve formě usnesení, že se 'žalobce nároku vzdal, vynešen býti. V tomto případě však
učiněn nebyl, proto ho nemohl prvý soudce v r'Ozhodovackh důvodech
přes předpis § 417 odstavec ďruhýc. ř. s. ve zně<rií 'Čl. IV. Ht. c) novely
ze dne 1. dubna 1921, ČÍs. 161 sb., 'dle něhož Ise tak s.tMl má, vytknouti.
Žalobce dle obsahu protokolu ze dne 7. listopadu 1921 neučinil návrhw na
odsouzení I(aimunda ft-a st., jenž se k wku dostavil a od té co strana
Vystupuje, nýbrž prohlásil výslovně, že skntečným žalovaným je - žalaba zněla' proti Raimundu tI-nvi bez poznačení, zda proti staršímu či
mladšímu - Raimund tl. mladší, a nikoli tedy Raimund tl. Istarší, jenž se
k roku dostavB, a vysvětlil, že a jak se 'Omyl sběhl jen následkem neudání
tohoto kriteria, které, jak uvedl, neudal proto, že nevěděl, že jsou toho
jména dva, otec .aJ syn. Kdyby bY) žaloboe podat žalo'bu skutečné proti
staršímu, byla by mu nastala pmcesuální povinnust, aby jj vzal po, vy:světlenÍ 'omylu zpět, ale tu ji zpět vzíti nemohl, protože by to bylo neadpovídalo skutečnOlsti věci, když ji naň nepodal. NeZbývalo tedy právě nic
jiného, než poznaJčiti pravého ž:a,lovaného nyní lépe, s. udáním kriteria. Poněvadž ale mohl starší až do, té považován býti za strauu (žalovaného),
nesprostH Se žalo'bce prohlášením a vysvětlením tím po,vinnosti, nahraditi
mUl dle II 48 c. ř. s. útraty, kteté mu vinou svon, t. j. ue dosti přesným

sice žalobce k náhradě posavadních útrat odsouditi, avšak tl-a staršího,
o němž nyní již, Jisto byIo" že proti němu žalo'ba nečelí, a ~_e žalo'vaným

není a tudíž, krom otázky vzniklých mu útrat

uějakénávrhy činiti

ani

nemůže,

s návrhe,m na zamítnutí žaloby a tudÍ'ž vynesení rOlzs,ll!d~u zamítnoutil, což vše rudo Se státi pouhým 'usnesením. PrcH usn~scm ternu

byl by ovšem pouhý rekurs. J esmže vš"k prvý souclce místo taho vynesl rozsudek, jímž žalobu zamítl, nezbývalo žalobci arci nic jiného, než
podati advolání, zvláště když na jeho návrh, aby ža,loba doručena byla
H-ovi ml. a proti němu řízeni OTove.deno, s,oudcc vúbec nereagpval, a mimo
to výrok rozsudkovýani netytýká, že se zamítnutí 7""loby týče právě jen
tl-a Istaršího, an ve lormuH rozsudkové uveden jaka žalovaný pro'stě
Raimmd tl. beze všehn kriteri'a'. V odvoIání domáhal se žalobce zrušení
rozsudku a provedení řízení roz. pmti tl-nvi ml., d.ovazuje, že tu zahájenosti IO'zepře, na niž prví'soudce rozsudek svůí z<lkládal, není" ježtOI žw10lba nebyla domčena žalovanému (§ 232 c. ř. s.). Když pak odvoIání bylo
zamítnuto, nezbývá mu, než podati dovolání. Toto sice uplammje nesprávné
pf'ávní po·souzení, sťojíc na uvedeném stanolvi's'ku, odvolání., a vytýká, že
soud měl chybné doručení napraviti a žalohw pravémn žalovanému dodati. NelSprávné právní posouzení dle čis. 4 § 503 'C. ř. s. lze sice uplatňo
vati je,n, když porušeno materielně právní pr.avidlo, sporná ,věc chybn~
pnsouzena, ale v daném případě dlužno uplatňované nesprávné paso.uz&.:u
pokládati jen jako nesprávné poznačení dovolacího důvodu odporu Se spisy
{§ 503 čís: 3 c. ř. s.), že totti nižší stolice nepřihlížely k návrhn, který
skute'čne učinil, aby vec provedena byla protE li-oviml., ale vedly si tak,
jakoby on byl učinil návrh, aby vynesen byl rozsudek proti ti-ovi s.t., cOž
obsahu protokolU! odporuje. Bylo tedy ve věCi samé tak uznati, j8Jk se stala,
a bylo pouze výr-okprvn1ho soudce, jímž přisoudil tI-ovi st"rší:mu útraty,
jež mu doručení,m žaloby a jednáním při roku 7. listopadu 1921 vznikly,
penechati v platnosti, jinak však ro·zsudkynižší'ch stolic zrúšlti.
Čis. 1626.

Podle II 482, odstavec druhý C. ř.. s. připouštějí se nové skntečl1asti .u prů
vOdy pouze k dolíčení odvo.lacího. důvodu, jenž snaží se zvrátitI ro.zsudek
prvé stolice, nechávaje jeho. skutkový po.dklad netknutým. TakOvým o.dyo_
lacím důvo.dem není o.dyolací důvod nesprávného hodnoceni důkazů.
V řízení o. rozluku a neplatnos!manželstvípro so.ukro.mnprávní pře.
kážku připouštějí se v opravném řízeni novoty bez ohledu na předpis, § 182.
C. ř. s •• pokud vztahují se k dltvodu neplatnosti nebo rozluky, jenž uplit,t,
ňQván byl v prvé stolici. Při veřéjnopravni překážce manželství.neplatí anj
posléz řečené obmezení. V otázce zavinění docháZí plné účinnosti zákaz
novot v řízení opravném.
(RO'zll. ze dne 11. dubna 1922, Rv II 98/22'.)
Žalobě manžela o· rózluku manželství·bylo vyhověno s a u d y vš ec h
tří

stolic. V otázkách, o' než tu jde, uvedl Nejvyšší san'd
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důvodech:

Neúplnost odvolacího řízení shledává dovolání v tom, že soudem odvolacím nebyl opa;kován důkaz ;svědkyní Pavlou V-ovou a Eleonoro'U S-ovou,
jež byly vedeny k důkazu cizoložství žalohcova. Svědkyně ty v ří~ení
před první stolicí neputvrdily toho, o čem žalovanou byly vedeny, a
v odvoHní navrhla žalo'vaná opětovný jejich výste0h, uváMjíc okolno'5ti·
doslId ve sporu nepředvedené, z nichž by bylo lze s'ouditi na věrohodnost
svědkyň těch, ano dokouce na to, že Pavla V-ová vypovídala, nepravdu.
Soud odvolací označuje tyto okolnosti za nepřípustné novoty, čemUlž dO'voLání odpírá, hledíc prokázaH, že žalovaná se o oikolnostech těch dověděla
teprve po vyneBení 'rozsudku prvé stolice a že okolnosti ty phvádí pO\lze
a jedině proto, by soudu dokázala, že výpověď svědkyně nebyla' správná
a z toho důvodu, aby sm,d přiměla k oPaJkování' dll'kazu toho. Dovolání
p"truě tím chce říci, že nové okolnosti ty směřu1í toUko k dolíčení' odvola-'
cího důvodu nesprávnéhO' ocenění důkazu svědeckého a pokládá je proto
dle § 482 druhého odstavcec. ř. s. za přípustné. Názor dovolání jest 110správný, vycházíf z nesprávného pojetí předpisu §, 482 c. ř. s. Mluví-li zde·
úklon o nových skutečnostech a důka'zech, směřujících toliko k dolíčení
odvolacíoh důvod'1l, jest patrno, že míněny jsO'lU tím jenom takové skuteč
nosti. D. dwkazy, je.ž směřuijí k dolíčení odvolatelem tvrzené .nesprávnosti
rozsudku prvé stolice bez dat č e n í IS' e jeh () .s k II t k o v é hop o dza. účeI vollko a výohmdně
k I a d,u. Skutečnosti' a důkazy ty smějí
dolíčení, že rozsudek prvého soudu na tom skutkovém podkladu, na němž
byl vydán, iest ne'Slprávný. Jakmile by však nová skutečnos,t, lepn-e
v řízení odvolacím 'llváděná, se dotýkala i skutkového podkladu rozsuclku
prvého soudu, jest vyloučena, .byf měla zd,ánlivě působiti dolíče'ní odvolacího důvodu. Z loha plyne, že zákon v § 482 odstavec dmhý 'co ř. S. nemá
na mysl! jakýkoli důvod odvolací, nýbrž jen takový, při němž nové skutečno"ti, uváděné k dolíčení jeho, nechávajlí skutkoNý stav věd, jaký
byl v prvé stollci, zcela nedotknutým. Takovým odvolacím důvodem však
není odvolací důvod 'nesprávného o'cenění důkazů, nebo! při něm každá
nová skutečnost ne.bo dll kaz »k dolíčení jeho« uvedený mus,í nutně zas,áhnouti rušivě i ve skutkový 'slav věci v prvé stoIťci sebraný, a jest proto
s tímto odvolacím dův,odem uvádění nových 'skutečností a důkazů naprosto nesmvnatelno,. {I'Iora, Odvolá:ní str. 7!J a 71, p'odohně Neumann,
§467 k čís. 4 ,ad bl. Dlu,žno nyní přiihlbdnouti k tomu, zdali a pokud zásada
právě nNedená platí také v řízerií {} rozlnkn manželstvíl. Dle 'PosLednlho
odstavce § 13 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. Z. ano jest ve sporecho rozluku po'stupovati podle předpisů platných o tom, jak vyšetřovati
a ·posuzovati neplatnost manželství. Sedes mater;a", v níž jsou obsaženy
zásady, dle nichž v řízení o neplatnost {a tedy, i o rozluku) manželství pos!lIPovati dl'['žno, jest dvor. dektet ze dne 23. srpna 1819,Čí$. 1595 sb. z. s.,
jenž vys,lovuJe i zásadu, že ve spoTech tBch dlužno v podstatě postupovati
podle všeobe'cných zásad právního řízení ve věcech sporných {nYtnf ovš'em
dle platného civilníh(} řádu soudního z r.1895, dle čl. II. uVO;':. zák. k C. ř. s.l,
ovšem ale jen tak, jak toho pojem a účel vyhledávání z moci úřední konaného vyžad'uje (1 cit. dv. dekr.). Zásadu, tu vyslOVUje také §, 13 dv. d.
pro spmy O' neplatno'st a rozloučení manželství. Smyls.) citovaných ustanovení dv. dekretu jest tu.díZ ten: dvilní řád soudn! má tvořiti podklad
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a všeobecný rámec, o němž zásada vyhledávací 'wplatňovati se mál ; to

plaH tam, kde podkladu a rámce toho lze užíti bez újmy zásady vyhledávací, tam vša,k, "kde by pOjem a účel vyhledává:ní z moci úřední kona-'
ného« hyl zachováváním p'ředpisů všeobecného řízení: sp'ornéhQl dotčen,
s,]u'ší dáti přednost zá!sadě vyhledávací na újmu těchto všeobecných zásad
Eoudního řáodu. ,§ 14 cit. dv. d. praví, že dlUžno důvody pro neplatnost nebo
rozloučení manželství v plné světlo pnstaviti, ale i 'přísně zlkouma1ti a
vů'bec jednání tak vésti, aby neplatno's! manželství anebo právo na rozloučení jeho bylo buď jasně prokázáno, anebo aby se nemožnO'st tohoto
důkazu nade vši pochyhnost ukázwla. Vzhledem k tomuto ustanovení nebude lze p.ochybovati O' tom, že by se vyloučením novot v řízení odvolacím tento účel zálsady vyloledávací zmařil, a že zastávajíce platnost
§ 482 C. ř. S. i v řízení o neplatnost a rozluku manželství, obětovali bychom
v řízení, opravném zás,adu vyhledávad v odporu s principem vylsloveným
v § 1 a 13 cit. dvor. dekr. Zbývá proto důsledek opačný': zásacla nepří
pustn.osti novot v řízení .odvolacím musí ustoupiti v řízení o neplatnost
a rozluku manžellsLvízásadě vyhledávací. Avšak dlužno ",důrazniH, že
i novoty, teprve ve vyšší stolici uváděné, musí se vztahovati pa důvod
nepla'tnosti nebo rozluky manželství, a to na oncn důvod, jenž by! předt
mělem jednání v stolici prvé (to neplatí" pokud jde o neplatnost manželství
pr'a překážku veřej.no'p"ávní, ovšem nikoli dů'sledkem zásady vyhledávac1,
nýbrž zásady oflcielníl. To plyne z ustanovení zákona. Mluví! :§ 99 onč.
zák. o "u' v e den é překážce manželstVÍ«, rovněž tak čl. VI.Číls. 1 uVO'Z.
zák. k c. ř.s. § 14 dv. deb. žádá, abyl "důvody 'pm neplatnost nebo. zrnšení manželství uvedené byly plně osvětlen\\' «, stejně i § 10 min. nař.
z r. 1897, § 17 dvor. de'wr. ukláidf ,obhájci manželského svazku, ,olby si
opatřil informaci 'Ů okelnostech uve,oených jako dů,vod rozloučení nEjbo neplatnosti; § 4 dvm. dekr. výslnvně př'edpisu,je, aby ve ~'porech o rozvod
nebyly vměšovány soudem pří čin y rozvodu, jež stmnami tvr.zeny nebyly, kteréžto ustanovení stejně platí dle § 13 dvor. dekr. I ve sporech
o fO!zlUKU manželství. Vztahujes'e tedy zásada vyhledávad na důvod nepIa tnns!i nebo mzluky manželství, a 10 na důvod v řízení před první
istoHcí uplatňO'vaný. Pramen, z něhož zásada v"hledávací prýMí, jest zájem
ve,řejný, ktery jednak snacH se p'řivoditi rozvázání sva"lOků na venek .ve
formácoh manželství vys,ttwujídeh, ačkoH jich 'podle platného řádU' právního za manželství pova'žovali nelze <týče se neplatnosti manželství),
jednak se snaží zabrániti tomu, oby platně uzavřená manželství byla manžely lilbovolně rozvazována (týče se rozlo1Tčení manžellStví). V otázce rozloučení manželství. žádá zájem veřejný, aby manželství jednou plalně
uzavřené nebylo vůbec rozlučováno za života mamželů. Tohoto ide§;lu
však nelze dos.íci a proto uplatňuje s,e veřejný zá1jem aspoň v tom smě'f'u,
že jednak stát stanoví sám přesně d írv o d y ,r.ozluky manželství, jed'nak
ve snaze, zn0možnlti, by těchto důvodů nebylo, znewžíváno, žádá, ahy
důvod rozloučení byl vždy co nejbezpečněji zjištěn. Tohoto zájmU' veřej
ného však nelií v otázce, zda jednoho z manželů a kterého z niah stlhá
vina na rozluce; stát na tom zájmn nemá, poněvadž výrok v tom směru
má ponejvke vyznampro uspořádání majetkových poměrů rozloučených
manžélů, týká se tedy s.!éry soukromoprávní. Jak shoTa již bylo uvedenO',
jest i ve sporech manželských v po.dstatě postupovati podle všeobecných
zásad C. ř. s., ovšem paktvd toho pojem a účel vy'hkdávání z moci úřední
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kona1néhQ vyžaduje, V---olr.rzce zavinenrv'sa'k-VZli1edem k ternu, co prAvě
řečeno, ani pojem ani účel zálsady vyhledávání toho nevyžadl1je, ahy bylo

Ustanoveni § 46, odstavec prvý, i. n. neplati, byla-li žaloba odmítnuta
a Iímine fori pro nepříslušnost sondu, II něhož byl" p1Ívodně podán",

sf,'šnost zkwmal soud wv dovola'ný dle § 41 j. n. z úřední moci n a z á,k I a d ě ú d a j ů ž a lob c o v Ý c h. Také neuvádí, že žaloba hyla odmltl1Iuta a limine, neboť § 46 j. ll. nerozeznává, zda došlo k rozhodnutí po wstním
jednání či bez nčho po rOZUlllU § 230 c. ř. S. Předpis, § 46 j. n. 'požad\1lie, hy
rozhodnu'lí prv d'0volaného s'0udu o vecné nepříslUšnosti stalo se p r á v 0'p I a t ně. V době podání žaloby sice ono U'sn<lsenl dosud nebylo právoL
platným, to však po náhledu soudu nevadl. Soud prvé stolice nabyl vědo
mosti o rozhodnutí zemského SO'uldu v Praze teprve při ústním jednání
dne 20. září 1921, kdy žalobce upozorni] soud na zmíněné rozhndnutí, které
v té době bylo již dávno právoplatným, a to sta'čí. Nepodal-li žaíobce proti
rozhodnutí tomuto stížnosti, nastala jeho právní moc a lze již od té doby
dovolávati se jeho práv~platnolsti, která víže od té doby procesní soud,
u kterého pak žaloba' byla podána, vyvíjejíc objektivní právniúčinky po
rozumu § 46 j. n., jichž dMti každý soud z ú ř e dní m o' c i jestp'Ovi'llen.
T'0 plyne i ze Lácady odstavce druhého a třetího ;§.46 j. n., jakož i z raHo,
legis § 46 i. n., aby dle možnosti předešlO se m.ezitimním sporům O' před
metnou příslušnnst dovolaného s'0udu a by co možná se zamezilo, by sporjl1
takové nepÍlisobily průtahu v mzhodlIwtí věci samé. Prot'0 již Z- těohto formálně procesních úvah neměl s'0ud prvé stolice se zřelelemk ustanovení
§, 46 j. 'll., ja'kmile zvědělo právoplatnosti takovéhoto rozhodnutí, pouštěti
se do řešení otázky, zda jS'0U zde podmínky pro příslušnost po rozumu
§ 49 čís. 5 i. n., pročež zbytečno .jest obírati se otázkou, zda spor tento
vyvírá z poměru nájemního, jak to tvrdí žalobce.
Ne j v y Š š í 15, OJ u d obnovil usnesení prvého soudu.

{Rnzh. ze dne 12. drubna' 1922, R I 362122.)

Důyůdy:

zji'štěno, na čí straně Jest vina na -rozluce manželství. Nemá proto, zásada
vyhledávání v této otázce průchodu, a důsledkem toho plati neohmeze'llě
zákaz novot v řízení odvolacím v § 482 ,co ř. s. vyřčený. Jak odvolací
soud správně k tomu poukázal, neuplatňo'vala žalovaná cizoložství žalobcovo jako důvod pro rozluku manželství, naopak domáhala se zamltnu~í
ža,lobllí židnsti za mzloučení manželství - a na tom stanov;sku stál.
i v odvolání a stojí i v do'volácní - a pouze in eventum, že by na rozluku
bylo uznáno, navrhovala, by vinným na rozluce byl uznán žalobce. Uplatňovala tedy cizoložství manželovo pouze jako po,dklad Pro' nznánl zavinění žalobcov,", na rozluce manželství. Právem protO' nemohl Odvolací soud,
vázán jsa ustanovením§ 482 c. ř. s., přihlížeti k novým okolnostem a prw..
vodům v tom směrU' te'prve v řízení .odvolacím nabídnutým, a jest zcela
lhostejno, zdali žalovaná o okolnolstech těch se dověděla teprve pO: vynesení rozsudku prvé stollce; cestu, kterou v takýoh případech nastoupiti,
ukazuje § 530 c. ř. s. Nelze tedy v tom, ,že odvolací soud nevyhověl návrhn n<l ,opakování důkazu SVědkyněmi S-ov'0ua V-OV'0U, shledáv,ati ne'úplnost řízení odvolacího dle § 503 č!s. 2 'C. ř. S.
'

Čís. 1627.

Žalobce domáhal se na žalo,vaném ná,hrady škody 10.000 K a '0duvod-

ňoval ,svůj nárok tím, že tato škoda mu vzešla ze smlouvy pachtovnl. Žaz~dal nejprve na zemském soudě v Praze, jenž ji a limine odmítl pro
věcnou nepříslušnost soudu, načež ji žalobce, podal na o k r e s II i ln
S ,o II d ě na Měl n í ce, jenž ji k námitce žalovaného, PO ústním jednání
pro v,ěcnou nepř!si'ušno'st soudU! odmítl a uvedl v otáz'ee, o ,niž tu j'de, v dů
vodech: Dovotáv~-Ii se žalobce usnesení soudu zemského v Praze ze dne
13. července 1921, dle něhož byla tato ža'loba zemským soudem odmítnut.a,
dlužno 11~ to '0dvétlti, že zemský soud odmítl tuto žalobu na základě nepravého žalobcova udání, v žalobě, an žalobce na počátku, žalo,byuvácdí,
že zavázal Se žalov<!ný z úmluvy D odev2ldání hospodářství žalovanéJho,

lo'bu

které, mě! žalobce vpachtováno., Kdy,by byl žalobce správně 'wd~l, že
hospodářství měl zpachtováno nik,oliv od žalovaného B-a, jak ase zemský
soud za to měl, ný-brž o,ďFr'antiška K-a, nebylo by dúvodu k odmítnutí
žaloby pro nepříslušnost zemského soud. Rek u r sní s o u d zamítl námitku věcné nepříslušnosti. D úvod y: Právem vytýká žalobce, že prvý
SC'udce nepřihlížel k tomu, že t,o už ž <ll o lb u podal dne H. ,července
1921 u zemSKého ~oudw v Praze, který ji usnesením ze dne 13. 'července
1921 odmítl pro v ě c n o,u svou nepříslušnost s poukazem na ustanoven,
§ 49 čís. 5 j. n. Tobo usnesení nabylo právní moci, poněvadž žalohce proti
němu stížnosti nepodal, a víže t'0to roe;hodnutl po rOzumu § 46 j. n. každý
soud, n něhož tento spor' byl potom zahá,jen. Zda 'žalobce úda:je'žalohní
uvedl nesprávně, jak dovozuje 6Dudce prvý, jest newZ!h'0dno, neboť pří-

v !i. 46 odstave'C prvý j.. n, se ustanovu;je, že; byla-Ii nepříslU\Šnost ně
kterého soudu na základě ustanoveni opředmětné příslušnostj soudu
p r á vo p I a t n ě vyslovena, jest toto r02)hodnutí závazným pio každý
soud, n něhož bude na to' r'0zepře zahájena. Z ustanovení tohoto dovozovaln!ku~sní soud, že i v tomto případě, kde, hyla ~alo'ba, 'PůvO'dně u,,:uemskéh'0 soudru v Praze podaná, pro přectmetnou uepříslušnosl a. Ilmil1e fori
o.dmítnu,ta, jest toto fO>zIJodnutí pro nynější prvou stolici závazné a že prvý
soud, zvěděv o tomto právoplatnémroihodnntí, nemel se pouštěti do
řešení otázky, zda jsou tu podmínkypm jeho přislulšnost pn ,,"z umu § '49
čí,. 5 j. n .. Názor,rekursním súudem projevený, vý)slovně zastáváPollak
("Zum § 46 Abs. 1 J. N.« v Gerztg. ročník 1904,. čís. 28) aroihndllutiNejvy,ššího soudru vídeňského ze dne 25. listopadu· 1908R V 1262ľ8 (úř. sb. čís.
309). Než ne'právem. Jde především o' to, jak slovům "prá'Voplatně vY'slovena" jest rozuměti. Tu nemůže býti pochY'bnosti o: tom, že u:snesení
soudu, jímž byl návrh jedné strany:~tedy i žalohal bez slyšení odpůrce
odmítnut, tomuto se l1edomču,je (§ 487 c. ř. s.) a ovšem také tohoto (odpůrce) v žádném smětu neváže. I když usnesení takové nabude p,rávní
moci, jest právní mocí vázána jedině strana navrhující, nikoli) však odpůrce, jen'ž se vůbee do té doby na věci. nikterak nesúča~,tnil. Byla-Ii tudíž
žaloba a Iimine fori pr'o předmětnou nepřís1ušnost· odmítimta a žalobce
nechal usneseni to vejíti v moc práva', má to za následek, že žalobcce nemůže podati tutéž žalobu u soudu, jenž se za předmětně nepříslušný prohlásil. Tím ~Išak neniobmezeno právo žalovaného, ahy se žalobě a sporu
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oní zahájenému nebránil všemi prostředky (obranami a námitkami), jež
skÝtá mu civilní řád ,s,bTFéinl. PnCl'lo by se to zasade rovnosh, rovného
slyšení stran (§§ 176 a násl. c. ř. s.l. a však příčilo by se také § 94 ()dstavec
druhý úkona ze dne 29. února 1920, čís. 121 sb. z. a· n. <ústavní listiny),
dle llěhož "nikdo nesmí býti odňat svému zákonnému soudci«. Musí teGY
býti žalovanému pOiskytnuta možnost, aby své o·brany přednesl a odů
vodnil a musí býti' llnpustno, abY byly obrany jeho vzaty v úvahu a
o. nich bylo swdem rozhodnuto bez ohledu na jednostranně právopla'tné
rozhodnutí soudu o předmětné nepříslušnosti. To bylo však také úmyslem
zákonodárce. Z důvodové zprávy k § 46 j. n. vyplývá, že zákono~árd
šlo o to, aby se zbyte,čnými spory o nepřís]ušnast neo·ddaLovaLo rozhodnutí ve věci samé, aby se tedy zabránilo dvodím jednáním a mÍisledkem
toho i dvojím stížnostem o p'řísl'[,šnost, a proto· měl za neZbytné ustanovení § 46 j.n. Při tom vša.k neměl na mysli odmítnutí žaloby'" lLmine leri.
Praví se v motivech výslovně: "Příslušnost soudu, u kterého bude věc
náslcdkem toho zahájena, nemůže pak vice být; v odpor brána z důvodů,
jimi'ž byla přislušnost soudl!, u něhož věc byla dříve zahájena, ob h aj Ov á TI a, a jež ta'll za bezcenné a newdržHelné byly uznány«, Z účele
ustann:reni tohóto a d{}provndu' k němu nutno us'u,zovati, že nemá tU' zá.konodá,rce na mysli jen zahájení věci na soudě (zahá,iení právní), nýbrž
zahájení sporu samého (po doručení žalo,by, věcné), neboť jen tu jest
stranám dána možnost, aby v odpor branou příslušnost obhajovaly. Tak
vykládá toto místo zákona také Ott v,e svém "Soustavném úvodu", tvr'dě,
že ,ustanovením tímto »zamezen,Q jest, aby z tě c h ž e d ft v o' dů v odpor
vzata byla příslušnost soudu později vyhledaného, ze kterých prve n epří s I 'Ui Š n o s t soudu, na který původně byla vznesena, vytýkána hyh.
Názoru tu hájenému nepříčí se [Dsta[Dovení odstavce druhého a třetlho
§ 46 j. n., tím méně p"k §§ 45, 61 a 64 i. n., jež předpoklá'da~'í, že hyl
spccr- ,zahájen a po p'řÍ'padě ve- věci samé jednáno, tedy naopak- názor tento
podporuji.
Čis. 1628.
l

Platnými zákolllými předpisy, jimiž určuj" se ve smyslu § 47 zákona
o dělnickém úrawvém pojištění rnčení na prospěch dělnické úrazové po.
jišfovny, lsou též u:~tanoÝeni zákona TI silostroUch ze dn·e 9. srpnal 1908,
čís. 162ř. zák.
POjišfovna má nárok na odškodnění za to, 00 platí poškozenému děl.
níku dle ůrazového zákona. Nešetření nařízeni vydaných pro jízdu automobily jest hrubo[D nedbalostí.
(Rozh. ze dne 12. dubna' 1922, Rv I 4/22.)
Dne 16. prosInce 1918 zachycen byl Franfiošek B., ubíraje se z práce,
na ž1vé třídě .hlavního města automobilem, jenž hyl ve správě žalované
'spelečnosti a jejž řídi:! spolužalovaný š-olér. Ježto tu šlO' o úraz podnikový,
platila úrazová pejišfovna dělnická poš,kozenému dúchod lé'Čební "' ůrnový
a domáhala se náhrady i,ehe na žalovaných na základě § 1 automobilového
zák. P r 00 ce sní s o II d p r v é s tol i 'c e přiznal žalobkyni důchod lé"
čební celý, důchodu úrazo;vého pak od 16. pwslnce 1919 50 proc. a zjistiv,
že řídjč ·bezpmstředně před srážkou jel rychlostíl asi 8 km za hodinu, že

měl malá kmitavá světla na automobilu, íe tou dohou 'hy1a ulice hOjně
frekventována dělníky, .z to'várny se vracejícími a že bylo tehdy po'u,];ční
osvětlení velice slabé, uvedl po právní stránce v d Ů vod ech: Dle
slovného znění §1 zákona automebilovéhO' rud řídič a vlastník autemobilu nebo na místě vlastní-ka .osoba, iíž v době škodlivé příhO'dY auf.O'mc'bil ku prevezu na vlastní účet a nebezpečí svěřen byl, za náhradu
škody způsobené provozováním jízdy autemobilové. Zalebkyni vzešla
nepochybně škoda tím, že musí následkem úrwzu B-ova při srá'žce automobilem důchod mu vypláceti, má tedy nárok na náhradu důchodů takto
vyplacených. Za10vané stíhá PO'vinnost ta a sice druhého žalovanéhe,
jak·ožto řídiče a prvžalovanou jako su,bj,ekt, jenž v dohě úrazu na svůj:
účet a nebezpečí jí.zdu oním autom·obiilem provozoval, neboť om'lllvné
důvody ve smyslu § 2 zákona automobilového nepodařilo' se jí prokázati.
Námitka, že žalovaná, hledíc k ustanovení § 47 záJkona' o úrazovém pojištění, neručí za úr.az B-ů-v, p{měvadž n:lk~n z ni'ch úrazu úmyslně nepři
vodil ani nezavinil, není ,opodstatněna. Soudní dvůr vychází sice ze sta.,
noviska, že zákon ze dne 9. srpna ,1908,Čís. 162 ř. zák. 'stanoví všeobecně
p'řísný závazek řídiče a vlastníka automebilu za 'škodu provozem jí20dy
automobilové z'působenou a že tudíž i úrazciVá pOjištevna dělnická, nehledě ku specielním předpisům úrazového zákona eprávněna jest domáhati se náhrady oněch důchodů, jež autoniobikm zraněnému sama dle
zákonných předpisů vypláceti musí. Avšak kdyby se v tomto případě
pHhlížetl mělo k .přeďplilSu § 47 zákona ze dne 28. prosince 1887, čís, 1 ř.
zák. n~ rok 1888, byl by tu též nárok žalebkyně po právu. Předpis tente
mluví o ručení třetích ,osob za úraz dělníkův a sice v tom případě "welche
den Unfa'llvorsatzlich herbeigefiihrt oder durch ein Ver.chulderu veranlasst
haben". Není tu ovšem případu zlomyslnéhopřiveděnf úrazu, .ale 'jak shora
uvedeno stíhá řídi'če nejen zodpovědnost za' úraz, nýbrž přímo 'j zav:iněnk
Zavinění to ,pa'třuje soudní dvůr V nedosti opatrné jlzdě jehOI; jel s málo
ols.větleným a takřka nedostatečně osvětleným automobilem frekventovanou třídou za panu,jídh.o tehdy slabého osvětlení uličního. v pelovici
prosince kolem Sté .hodiny odpOlední, kdy, jak známo, skom úplná tma
již panuje, a přes to jel rychlostí větší než 6 km, takže přil chabém os.vě
tlení vezu i .ulice nebyl s te každou překážku v iíz·dní dráze zpozórova;fi
na takovol! vzdálenost, by mehl v případě p,etřeby v čas za·staviti a na
druhé straně 'kr,emě znamení dávaného houkačkou neměli ohodci možnost
zjistiti, ,8 které strany, z jaké dálky a ve 'kteréčástl jízdní dráhy automobil se blíží. Dle uvedeného byl by nárek žaoJohkyně pwtl řídiči j v tomto
případě po právu. Avšak nárok ten jest po právu i proti 'jlrvž.a1ované spo~
lečnostl, nebot dle § 8 zákona autemebilového tam, kde n;;reky za škodu
způsobenou provozem automobilu měly by po'su,ZO'vány ,býti dle ohčan
~kého práva, ručí vlastník automoljHu. 1)ebo ten, kdo na d:eho místo dle
~, 1 vstupuje, za zavinění, osob, ji!chž při prcw·ozu UlžíVá, poikmď se' i,edná
o jejich služby při provozu. Dopurs.(H-li se tudíž řídtč zavinění za'l1edbánínm
VěCThý'ch opatrností, ručí spolužalevaná společnost, jež jízdu autem oním
na svůj účet a nebezpečí provozovala; za zavinění řidičovo, ač bYl r zavinění jiného orgánu jeHh,), zde býti mohlO', že se nebylo před Vyjíždko'Ul
postaráno, o to, aby vůz měl nálež,té luc'erny a řádné osvětlen.í Pro případ
iízdy ve tmě. Pežadovaná náhrada 'placených důchedů joest si:ce v pln~m
souhlasu s předloženými wisy Úrazové poji'šťovny dělnické a též s ná"
l
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lezem rozhodčího os,O;.Uá,di:uf,,~aó-v~š~a~k~hile~dfě,#kvfa'iiiir'iii~zPcnfa~lef.cfirle~'k~a~ř~SiJtv'fsíťVie~~~~T-"
slyšený uznal, že u
l1a do hu' jednoho' roku tedy
16. prosince 1919, dále pak pouze 50 proc:"
kdežto vyšší než 50 proc. nezpůsobilost připadá r>a che,robné zmĚny tě·
lesné, uznal soudni dvůr, že žalobkyní plnně účtovaná škoda vzešla pouze
do 16.prOlSi-nce 1919, kdežto dále úrazem vyvolaná škoda týká se pouze
50 proc. důc11O'du,~n důchod VY5ší není vpřičinné sHu-vislosti s úrazem
samým, ný'brž vyvolán chorobnými změnami tělesnými, jež tu byly již
před úrazem a nemohou proto žalovaní' za toto zvýšení důchodu, úrazového zodpovědnými činěni, býti. Byla proto žaloba' v tomtO' směru zamítnuta, a po 16. prosinci 1919 přiznán žalobkyni PDUze narok na náhradu
50 proc, důchodu úraZO'vého, O d vol a c í s o u d nevyhověl odvólání
žádné ze stran, Důvody: K odvolání žalobkyně: Pokud ide
o poměr mezi pojištěným a úrazovou pojišťovno-u dělnickou, který'žlo, 'poměr upraven je předpis'y práva veřejného, přís1uší ovšem určení odškodného, jen úraz. pOjišfo'vně a je jedině rozhodčí soud její povolán ku přezkou
mán> odškodného, po případě k jeho změně. Domáhá-H se: však úraz, poj;'.
šfovna děnická náhrady zaplacených částek pořadem práva vůčj osobě
tře'tí, jež není k ni jin"k v nijakém právním poměm, uplatňuje-li tedy soukromoprávní nárok na náhr. škody, přísluší soudu zkoumati, uplatň.ovaný
nárok nejen co d~ jeho důvodu, nýbrž 1: co do jeho výše, Z toho" že p-ojie
štovna je pnvinna, vY'pláceti p,oško-zenému důchod v určité výši, nená~
sleduje jelště, že hy jí příslušel také náhradní'nárok vúči osobám třetím
ohledně tohoto celého obnosu. Oha nároky mohou, avšak nemusí se krýti,
Pokud jde o regres úrazové pojišťovny dělnkké,u'Pfaven je tento §i§ 45
a 47 úr,zák, jedtlak proti podnikateli, jednak 'proti jiným o's.obám, Podle
§ 47 úro zák., jenž zde přichází v úvahu, řídí se ručení jiných os'ob, které
úraz zavinily, podle stávajících zálkonných předpiisů. V tomtQ případě Jde
O úraz přivoděný automobilem a jsou proto žalovaní dle § 1 zák, ze dne
9, srpna 1908, ,čís, 16;l ř, zák. povinni p,oskytn!o'ltti náhr"du za tělesné pnškození dle předpiSU §§1325 a 1326 obč. zák, Jen v tomto ()bjemu ručí
žalovaní jak poškozenému, tak I pojišťovně. PráJvní n:l>rolky poškozeného
i pojišťovny spočíV<ljí na témž právním důvndu, toM na ručení žalovaných
dle § J autom. zák. Ze znění a ze souvislosti druhé věty§ 47 úr. zák. ,
s vět,ou 'p'rvní '(slova » nárok na odškodnění .z t,ohoto ručení vznikajÍcÍ«) ~
vydrází, že regresní nárok p.ojišťovny nemůže jíti dále, než p.oku.džalovaní ručí poraněnému is,amému. Osoby třetí, jež fu,čí za úraz -pBvoděný
autO'mobilem, jsou proto. povinny nahraditi pOji:šťnvně dúchod vyplácenÝ
poraněnému jen do té vÝše, která je odůvodněna úrazem samým a jeho'
následky, nikoli však okolnostmi, které s úrazem nejsou v přl6nné sOl>vislosti. V tomto případě mohl by poraněný František B, domáhati' se na
ŽalOV'll1ých ušlého zisku jeti polud, pokud ujma' ta p'řiv.oděna byla úrazem,
nikoli však potud, pokud jeho nezpúsobilost kprád má, svM p"vod vchoroh ách, jež
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úrazem samým nejs'Plt v nilžádné

pHčirnné

snuvi'slos,ti. Dle

posudku znaleckého, jehož správnosl nebyla vzata v .odpor, trpíl Frantřš'ek
B. rozedmou plic, chronickýmkatarrhem větších průďu,šek a mírným
zkornatěním tepen, Tyto choroby nepoc:házeM od úrazu a nebyly jím anI
zhoršeny, Byly by dnes stejné, i kdyby se ,byl.úfa'z nepřihodiL Nez'p.ůso
bilo's! k práci je přivo,děna je.dnak následky úrazu, jednak zmíněnýmí choro'bami a starobou. úplná nezpůwbilost k práci lrvala do' 17, prosince

1919, od té do,by činí 75 proc" z čehož připadá na následkY' úrazu 50 pro~,
a na chorobné změny tělesné 25 proc, Mohl by se tedy František B. od
17. prosince 1919 domáhati na žalovaných náhrady jen 50 'proc, ušlého
zisku. Jelikož, jak shora uvedeno, nárok úrazové pojišťovny nesahá dále
než nár~k poraněného. přiznal první soud právem žalobkyni počínaje od
17~. ?!~smce 1919 nárok na_ náhradu ne,jvýše 5Q proc, důchodu, to jest
meslCmch 80 K 02 h. Výpocet teu je správuý, ZaJobkyně sama udávala
100 proc. důchod na' 1920 J<: 48 h ročně, tedY' 160 K' 04 h měsíčně, BYť
i tedy žalobkyně vyplácela Františku B-ovi -podle rozhodnutí rozhodčího
soudu od 17. prosince 1919 důchod vyšší než 50 proe" není nárok jelí na
náhradu tohoto vyššíhO' důchodu, vůči žalovaným odůvodněn, Nebylo tudíž
odvolání žalObkyně vyhověti.
K o d vol á ní ž a lov a u Ý c h. Ani odvolání žalovaných nelze přiznati
oprávněnosti. Není především isprá'vným názor žalowaných, že úrazové
pojišfovně dělnick'é nelze přinati výhody automobilového, zákona, jinými
slovy, že žaluH.cí poji.šťovna nemůže 'opírati svůj náhradní nárok o ustanovení automobiIo.vého zákona, poněvadž prý pOjlš.ťovna neutrpěla ani
škodu ,na věcech ani není osobou, jež utrpěla tělesuy úraz, Bylo již. shora
uvedeno, že dle § 47 ÚL zák. řídí se náhmdnl povinnost třetí.oh osov. vůči
pojišťovně podle stávajících zák()nných před'P'i!sů, K těmto předpisům patří
však netoliko ustanovení 30, hlavyobč, zák., nybrž také jiné zákony a
předpiiSY', jež U'pravuj! ná:hmdní povinnost při tělesném zranění neb usmrcení, tak zejména zákon o ručení železnic ze dne 5. března 1869 čís, 27

ř, zák, a_ rovněž zákon o jízdních silostrojích Ze dne 9. srpna 1908,' čís, 162 .

ř, zák. Ze zákon posléz zmíněný je nověj.ší než zákon o úrazo,věm pojištění dělnickém, nevadí. Ze znění ,§ 47 úro zák je zřeJmo, že ustanovení
jeho vztahuje se na zákcnné předplsyu,pravující fUlčení za tělesná poškození a usmrcení bez ohledu na to, zda vY'dány hyly dříve čl později,
Rovněž bylo již shora vytčeno, že právnídůvoc! náhradniho nárokll jak
poran?ného, tak i úrazové pOjišťovny je týž, v tomto příp",dě tedy ručení
dle zakona ze dne 9, srpna, 1908, ds. 162 Ť. zák. MúŽe tudíž i úra"ová'
poji:šťovna opíTat] tSVlJÍ náhradní nárok O' přímé ručenÍI žalovaných- dle

záko~a, to~oto,' Že n~hled háJený žalovanými v odvolání není správný,
vY'chazI ]IZ z uvahy, ze nelze mysliti, že zákon o' automobilech jenž přece
ukláJdá o,so-bim v § 1 uvedeným obzvláště přísné ručení, pO;kytova! hy
prá~ě jim zvláštní výhodné postavení v tom směru, že. by nebyly vůbec
POVInny nahraditi tu část škody, kterou uhradila důchodem úrazovým
pojišťovna, Rovněž nelze přisvěddti vývodům 'žalovaných, že žalObkyní
nepřísluší uplatňov"ný nárok, poněvadž žalobkyně nějaké škody vlibec
netrpí; vyplád-li .porai1ěnénlUi rentu, že plní tím jen svou smluvní povinnost, za kterou béře ekvivalent ve fo.rmě.Jl,oiišťovací premie, Kdyby názor
ten hyl správným, p,ak by úrnová pOji,šfovna nemohla téměř nikdy domahati ~e náhrady vypla'cených úrazových důchodů a nebylo by podkladu
~ro ,:stanovení §§ 45 a 47 úr. zák. Mylný je názQ.T žalovaných, Že dle § 47
ur. ;z"k. rud osoby jiné úraze-vč pojišfovně dělnkk,é jen tehdy když úraz
způsobily úmyslně ne'bo hrubým zaviněním .. Nesprávnost n'ázoru toho
vychází již ze samého znění § 47 úr, zák a ze srovnání jeho s ustanovením
11 45 téhož zákona'. Nedůvodny jsou také VÝVOdy žalovaných poklid napadají z3cvěr prvního sou'du, že řídiče stíhá přímé zavinění na Úrazu Frant.
B-a a že za zavinění to je zodpovědnou i prvžalnvaná, V ohledU' tom
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poukazuje se na nřlTiaillfeOcf11vi'llTI1i"l1il'nnffiíOo",rmcfiLACVš:lK:'Tfi,lici;;"-"""·
kdyby phmé zavinění řídičovo
prokázáno, byl by náhradní nárok
pojišťovny <v objemu shDra uvedeném) odůvodněn, jelikož, jak dolíčeno,
ručí žalovaní také pojišťovně dle § 1 zák. o automobilech a ru:čenl to stihá
je, pokud neprokáží některý z omluvných dŮ'vodů, uvedenýoh V § 2 téhož
zákmia. Důkazu toho však žalovaní, jak dolíčil první souď, nepodali.
Ne j v y Š š í s" u dvyhověl dovolání žalobkyně polu'd, že jl přiznal
od 17. 'prosince 1919 do 30. dubna 1921 důohod 6fJi' proc. '" další důchody,
jež budoUi Františku B-ovi následkem úrazu i na dále po' I. květnu 1921
v budoucnosti vyplácen;\, s tím ohmezením,že nesmí přesahovati poloviJčTIí
ušlý zisk Fra:ntišku B-ovirozsudkem zemského civilního isoudu v Praze
ze dne 2. května 1921 právo'platně přisouzený; dovolání žalovaných pak
nevyhověl.
Důvody:

V tomto sporu nejde o poměr žalující dělnické pojišťovny k pOjiště
nému dělníku, který .ovšem vyřešiti je ve zvláštníiml řízení, v zákoně úrazovém předepsaném, nýbrž o poměr žaluiící dělnické pojišťovny k žalo"
vaným jako osobám třetím, na nichž vymáhá, náhradní nárok ve smyslu
§ 47 zák úraz. Tento druhý poměr je poměr'em sOUlkwmoprávním, klery
řešiti přísl'uší soudům a to i pokud se týče otázky oblemu zažalovaného
náhradního nároku v ů čil ž a lov a n Ý m o s o II á m tře ti m. Jen v těchto
mezích řešily ni'žší Isoudy tento spor a 'nelze proto v řízení jich shledati
zmatečnost ve smyslu ~§ 477 čís. 6, 5.03 čís. 1 c. ř. s. Otázka', ,zda ohjem
zaža,ovaného náhradního nároku rozřešily nižší sondy správně, je přecl
mětemprávního posouze,ní. Důvodu zmatečnosti, žalobky!lí uplatňov",
něho, tu tedy není. Za to nelze upříti oprávnění jí uplatňovanému doviQladmu důvodu nesprávného pr.ávního posouzení dle § 503 ·ČíIS. 4 ·c. ř. s.
Prvý i druhý odstavec § 47 úraz. zák., který je podkla'dem žaloby, je vYloži:ti v jich souvislosti. Smysl j,ch je ten, že dělnická pcjišťovna má samo"
statný pře dno· st n í nárok proti třetím osobám, úraz dělníka Ui ni pojištěného způsobivším, na odškodné toho, CO' dle z á k·o n a ú r a z o v é ho
pOji'štěnému dělníku následkem úrazu tcho hraditi musí, kdežto pojištěný
dělník, úraz ulrpévší, má nárok jenom. na zbytek té částky, která '!Chude
po úhr~dé náhradního nároku dělnické pojišťo'vny z náhrady, klerájemu
přísluší dle platných bák·on'ných lY.ředpisů. Nárok dělnické
Pojišťovny i dělníka prýští tedy z tého'ž zákonného předpiiS'll' platného
v poměru dělníka vůči osobám třetím, úraz způsobivším. Pojišťovna
může dostati nejvýše jenom. tolik, nač má dle p I a t n ýc hp ř e d p t s ů
uárok dělník, majic v těchto mezích nár.ok na odškodné' náhrady dělníku
jí placené dle z á k o na ú ra z o v é h o, dělník pak mán'árok jen na
eventuelní Zbytek náhrady dle platných předpisů mu příslUišelj,ící PO úhradě
ná>hradního nároku pojišťovny. Tím ohjem náhrady jJoji'šťovny i pOjiště"
nbho dělníka vůči třetím ,osobám úraz způsobiv!ším dle § 47 úraz. zák. vy-mezen. Stu,peň zavinění, O něm,ž s.e zmiňuje odstavec prvý ,§ 47 úraz. zák.,
řídí se dle dotyčných platných zákcll1ných předpiSŮ, a může býti zavinění
třetích oSOlb i předpokláJdáno zvláště v těch případech, kde zákonné před.
pisy řídí 'se zásadou .jednání na vlastní nebezpečí, jako tomu ll' zákona
o úrazech při provozu .železnic ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák., který
v době vydáni zákona úrazového ji.ž platil, a u zákona o. silostrcdÍ'ch ze dne

9. srpna 1908, čís. ló2 ř. zák., který je zajisté též platným zákonn(Ým p.řed
pisem ve smyslu cit. § 47 úraz. zák. již dle ustanovení § 1, 2 a 3 obč. zák.
Y těchto pc-sledních případech má· osoba, za úraz zodpovědná, pouze
pr'ávo vyvinění, 'to j. právo vésti důkaz o tom, že jejÍ zavinění nenrustalo.
Těmito právními vývody je zodpovězen :již dovolací důvod nesprávného
právního posouzení obou stran. DŮVOdně se ho dovolává žalobkyně, jež
má mÍorok naodškodněnf náhrady, kterou platí poškc.zenému dělníku dle
ú r a z o v é h.o z á ko n a a která byla ve výši ji žádané nižší!mi soudy
zjištěna', ovšem v mezích náhrady příslušející pc~kozenému dělníklil dle
p I a t n ýc h z á k o n n Ý ch pře d p i s Ů. Dle § 6 úr. z. není poloviční
důchod úrazovÝ totožný s polovičním u:šlým výdělkem. Neprávem však
se dovolávaií dovolacího důvodu tohó žalovanní, ježto po",žilí' zákona
.o silo,strojích stalo se nižšími soudy právem. Ostatně lze po'dotknouti že
to zavinění, které bylo nižšími scndy zjištěno a spočívál hlavně v ~ edbání nařízení vydaných pro jízdu s aut.omobily, nelze.
pokládati za pouhé nedopatření ve smyslu § 1297, 1332 obč. zák., nýbrž
za hrubou nedbalost dle § 1324, 1331obč. zák.
Čís. 1629.

• Pr?datel, jenž připustil, by zboží, jehož přijetí kupec odmítl, bylo prodano zelezničním úřadem dle § 81 žel. dopt. ř., nemůžežadati na kupitelí
splnění smlouvy.
<Rozh. ze dne 12. dubna 1922, Rv I 57i22.)
Žalovaný objednal u žalobce dvě bedny vajec. Žalobce odeslal mu
jednu bednn, již žalovaný přida>l a ku!pní cenu zaplatil, a po, té dvě
další bedny, jkhž přijetí žalovaný odmHl, načež byly železničním úřadem
prOdány. Lalo'bu o zaplacení kupní ceny za tyto; dvě be.dny po srážce výtěžku železničního prodeje pro ce sní s o ud p r v é- s to, i c e zamítl,
ježto žalovaný nebyl povinen neobjednané zboží přijmouti. O d vol a ci
s I) u d přiznal žalobci kUlpní cenu za jednu z obou posléz zaslaných bedell!.
Ne j v y Š š Í s o u d obnovil rozsudek prveho soudu.
neďprve

Důvody:

Lze ponec-báti stranou otázku, zda nebyl žalovaný v právu, odmítnuv
přijati zboží, 8. bře'zna 1921 mu zaslané. Byl-,Ii žalovaný Ilovinen zboží
p,řijati, ocitl se ovšem; odepřev tak učiniti, v prodlení s přiJetím jeho. Tím
sice 'p,řestala ža.]obco>va povinnost, zboží uschovávati, podle odstavce
prvého čl. 343 obch. zák; chtěl-Ii se však žalobce sprostiti této povinnosti, musel se zachovati dle předpisu druhého odstavce čl. 343 ·obch. zák,
t. j. bnď uložiti zboží na nebezpečí a útraty kupítelo'vy ve veřejném skladišti neb u osoby třetí, anebo zaříditi svépomocný prodej zboží 2Jpi'lsobem
v čl. 3430bch. zák. předepsaným. Dokud žalobce jediné byl ve smyslu
čl. 402 obeh. zák. oprávnčn .zásilkou' disponovati, trv",ly i povinnosti jemn
čl. 343 o'bch. zák. uložené. Bylo tedy na něm, by učini! vhodné opatření,
ve smyslu, dmhéhc· odstavce tohoto předpisu vmÍiStě určení, když mu bYlo
oznámeno, že žalovaný odmítl přijati zboží. Přl tom bylo se mu zachovati
podle čl. 282 o'bch. zák. s péčí řádného obchodníka. Žádným 2JjJůsobem
tedy nesměl phpustHi, trval-li na splnění smlouvy, by zboží bylo. pro-
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úřadem železničním, neboť
železničním úřadem pDdle § 81 žel. dDPT. ř.

prDdej, prDvedený zmíněným
bez zvláštnÍ'ch f.ormalit, nelze
'pcJkládati za' svépomDcný prDdej dle čl. 343 Dbch. zák. Žalobce,neučllliv
žádných Dpatřenía nechav zboží prDdati, prohřešil se takto na svých pDC
vinnDstech pDdle čl. 282 a 343.obch. zák., zavinil tím ztrMu zbo,ží, a, jeUkož
sám smlouvy nesplnil, nemůže žádati na žalovaném splnění SmlDUvy.
dáno provo.zním

ani netvrdili. Z tDhD, že bylO' dánO' p.ovDlení k,stavbě, jak ze zJištění ,;y_
plývá, zabezpečuiící stabWtu dDmu, nelze dóvozDvati, že jde O' případ
§ 32 cit. zák Dna o Dchraně nájemcÍl, nýbrž že šlo .o užitečnější stavbu dle
§ 1 čís. 4 téhož zákDna, avšak tétO' zákDn nepřiznal výjimečnéhO' PDstavení,
lze tudíž dáti vÝPDvěď jen se sv Dlením s.oudu.
Čís. 1631.

Čís. 1630.

Ochrana nájemců :(zákon ze dne 8.' dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n.).
Ustanovení § 32 nevztahuje se k domům, ohledně nichž bylo uděleno po
dni, tam vytčeném, povolení kn stavebním změnám, zabezpečujícím trvan_
lívost bndovy.
(RDZh. ze dne 12. dubna 1922, Rv I 353{22.)
ŽalDvaný měl již pO' řadu let najatý krám v clomě žalDbců, jimž v rDCe
1920 nařídil stavební úřad prDvésti v dDmě p'řeistavby, nutné ku zajištění
stabillty dDmu,. V rDCe 1921 vYPDvěděli žalDbci s.oudně žalDvanéhD, majíce
za tO', že vzhledem k pDvDlené přestavbě neplatí prDjí zákDn O' Dehianě
nájemců. K námitkám žalDvanéhD prO' c e sní s O' u cl p r v é s t O' I i c e
prohlásil·v~Tpověď za bezúčinnou, p,řiznav žalovanémw ochranu nájemcu.
O d v O' I a' c í s O' u'd r.ozsudek p.otvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhD'Věl dnvDláni.
DůvDdy;

PrO' ,právní pnsDuzení 'Věci jest rDzhodným výklad § 32 z,"kDna ze dne
8. dubna 1920, ČÍs. 275 ish. z. a n., dle něhDž se ustanDvení zákDna tohDto
nevztahují na dDmy, pro něž bylO' udělenO' úředn! PDvDlenl stavební PO'
27. lednu 1917 nebO' pDzději bude udělenO'. O stavbách mlnví Se v tDmto
zákDně ještě v § 1 čís. 4, kdež jde o PDvDlení k užitečnější stavbě. Sr.ovnaH-li Se obě tatO' ustauDvení, nutnO" dDjíti k názDru, že § 32 má na mysli
jedině nDvé stavby, kdežtO' § 1 čís. 4 přestavby, přfsta'vby a PDď. dDmů
již vystavěných. Správně Dbě nižší stDHce v s.ouhlase se stranami vyklá·
dají zmíněný § 32, vztahujíce hO' na vzprnžení stavebníhO' ruchu, vždyť
právě hranice tam .označená - PO' 27. lednu 1917 - těsně sDu'Visí s Drvým
ds. nařízením oDehraně nájemcÍl ze dne 16. ledna 1917, ·Čís. 34 ř. zák. Nemůže dle tDho ustanDvení § 32 míti jinéhO" významu, než že prO' dDmy,
PO' účinnDsti t.ohDtD cís. nař. vystavěné, má b&ti učiněna 'Výjimka ze zákona.o ochraně nájemců a tak stanD'Vením vDlnDsti: vÝ'PGvědi ruch stavební
povzbuzen. Nevztahuje se tedy na domy za dřivě,jších příznivějších PO'měrů a s menšími c,bětmi - a tyto chtě} záko'l1 výjime'CllShn ustanovením
§ 32 Ddměni!i - vystavěné jakO' v případě tDmtD, neb.oť jde tu .0' dum
starý, restaurDvaný. Nižšími stDlicemi bylO' ze stavebních spisů zjištěnO',
a to zejména z výnDsu magistrátu města Prahy ze dne 7. únDra 1920, že
pDdélná nDsná střední zeď domu žalDbcův jest chatrná, že ostatní kDnstruktivní sDučástky budDVY JSDU v USP.okDii'Vém stavu, a bylo následkem
tDhD dánO' úřední pDvolení k rúznÝm změnám stavebním. Dle tDho' nešlO'
O' nDvDiStavbu, jež by předIlDkláda.Ja, aby dům byl stržen a pak na nových
základech znDVU vystaven - a že by se tak bylO' stalo, žalDbC(}vé vůbec

Uzavřely-Ii ve sportl advokátském strány po té, kdy bylo podáno odvoláni. smír bez spolupůsobení advokátů, nelze v tom ještě spatřovatí účinné
zpět vzetl odvolání.
(RDZh. ze dne 19. dubna 1922, R I 373/22.)
DO' rozsudku krajskéh.o sDudu ze dne 9. list.opadu 1921 vznesly .obě
strany dne 1., PDkud Se týče 7. prDsince 1921 Ddvoláni. Dne 22. prD,in""
1921 uzavřely strany bez sPDiuPusDbení advDkátU na Dkresním SGudě smír
O' spomém nárDku a vzdaly se Ddv.olání,pr.očež 'O d vol a c í s O' u d Dbě
Ddvolání odmítl. D ů v O' d y; Smírem ze dne 22. pmsincc 1921 u okresního
ISDudu pDzbyl rDzsudek krajskéhO' SDlIdu ze dne 9. listnpadu 1921 účinnDsti
a .obě strany vzdaly se .odv.olání již PDdaných. AčkDliv prO' tentO' spDr
bYlO' zastDupení advDkáty nutnÝm, byly strany k tomu ujednání Dprávněny, aniž bylO' zaPDtřebí přibrati adVDkáty, ježtO', smír lest úkDnem dispDsitivním (§ 1380 Dbč. zák.) a nucené zastDupenj. a'dVDkátem platí jen pro
úkDny 'prDcesní {§ 26 c. ř. s.). Smírem byl spDrný mezi stranami p.oměr
Ddstraněn, není tedy již právníhO' spDru, který by bylo cestou spDrnDU určili
a PDněvadž se strany umluvily na tem, aby rDzsudek ze dne 9. listopadu
1921 by] zbaven účinnDsti, není tUl .již rDzsudku, kter,;· by bylO' lze pře
zkDumati. OdvDlání, O' která tu jde, nem.ohDU tedy bi·ti způsobilým základem prO' řízení odvolací. Odvolání však jsou také nepřípllS "na poně
va'dž vzdání se strany působí PGtud, pokud narovnání jest P'O' práv;!. BylO'
prDtD Ddv.olání obě dle §§ 472 čís. 2, 473 c. ř. S. v neveřejném zasedání
odmítnDuti.
Ne i 'V Y š š í s o II d zmšn napadené usnesení a UIDžil Dd'VDlacímu sDuduJ
by jednal n odvoláních .obDU stran a r.ozhodl ve věci samé.
'
Důvody:

Rekurs jest DdůvDdnčn. V tDmtD případě nelze llřihlfžeti k ustanDvením
§§! 471 čís. 2, 472 a 473 c. ř. s.,jelikDž DdvDlání byla p.odána 1. {7.) prosince 1921, tedy přeď uzavřeníln smíru dne 22. 'prDsitice 1921. TatO' odvolání nebyla tedy pDdána od ,stran, jež se 'Vzdaly tDhDtD DpravnéhD P~D
středku, a proto je nesprávným náZDr DdvDlacíhD soudu, že Ddvolání jsou
nepřípu,stna. Je-li však tDmu tak, přichází v úvahu PDuze ustanO'vení § 484
c. ř. s., O' zpětvzetí Ddv'Olání. Poněvadž Se jedná '0 spDr, 'Ve kterém strany
mrusí býlj zastuPDvány advDkáty, mDhly by strany dle 'S§ 27, 74, 75 čís. 3
a 463 c. ř: s. prohlásiti, že berou zpět .odvolání, PDuze v přípravném spise
p·odepsanem advDkátem anebO' při DdvDlacím líčení, což se dDsud nestalO'

Na,cpak,zást,:pci stran se zdráhalip.odepsatl onen smír, ja'k je zřejm;
z uredmhD zaznamu ze dne 28. prDsmce 1921 a v podání trvá zá!stupce
Civilní rozho"nlltl. IV.
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na vyřízení ociY.O!á!lLlL~_l!ujg, by-8fmd první
stolice považoval spornou záležitost za vyřízenou, po pří'lladě, by před
ložil spiSY Ddvolacímu soudu. Strany samy ve smíru ze dne 22. prosince
1921 prohlásily, že Ddvolání mají se vzíti zpět, je-li k tomu potfebí podpisl] advokátů. Za tohDto ,Sta·vu věci nelze mm za to, že Cldvolání zákonným
způsobem byla vzata zpět ani není přípustno, odepříti r<:>zhodnutí o odvoláních ve věci samé.

Us.

žalobkyně

1633.

Nedojde-Ii ku smlouvě proto, že Ilrodatel odvolal bez podstatné příčiny
ku sprostředkování prodeje, nemá sice sprostředkovatel nároku na
umluvenou provisi, může však požadovati náhradu hotových výdaiů a
odměnu za práce, jež v zájml1 prodeje byl vYkonal.

příkaz

(RDzh. ze dne 19. dubna 1922, Rv I 123;22.)

Čís. 1632.

Ustanovení § 10 vyrOvn. řádu nezabraňuje tomn, by za řízení vyrovnacího nebyla povolena vnncená správa pro pohledávku, zajištěnou na
nemovitosti již právem zástavnlm.
(Rozh. ze dne 19. dubna 1922, R I 4661'22.)
Vymáhající věřitel domáhal Se pm pohledá VklL, zji'štěnou na dlužníkových nemovitostech, povolení vnucené správy těchto nemovitostí PO té,
když bylo o jmění dlužníka zahájeno vYfO'vnávací řízení. S o udp r v é
s t o II c e exekuční návrh zamítl, maie za to, že' dle §, 10 VYL řádu nelze
za trvání vyrovnávacího řízení nabýti na cllužníkově majetku úkojného
práva. Rek u T'S ní s·o u d povolil vnucenou správu. D Ů' voď y: Dle § 11
VYTOVil. řádu nejsou zahájením V'Yrovnávadh:o řízení do1čena 'Práva na
oddělení. Pohledávka, o niž tu jde, jest Z'jlštěm zástavním právem na nemovitoste'ch dlužníkových. Věřitel získal právo na oddělení, pročež nelze
použíti předpisu § 10, odstavec prvÝ, nýcbrž § 11, odstavec prvý, vyrovn.
řádu a nelze věřiteli brániti:, by neuplatňoval svého zástavnlho práva.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu reKursu.
Důvody:

Napadeué usnesení jest ospravedlněnosprávnýmj duvody,k němlL
a poukazu1e se tudlž ua tyto důvodY, jež nejsou vývody stížnosti nijak vyvráceny. StHovatel ovšem namítá, že povolení vnucené
správy znamená v každém případě založení úkojného práva za účelem
zapravení pohledávkY v'ěřitelů a to z užitků ." důchodů nemo'Vitostí, tedy
právo věřitelů na oddělení těchto užitků a přední uspokojení těchto věřitelů
bez ohledu na práva zástavní, váznoucí 'na statku kmenovém. Povolení
takovéhoto opatření však odporuje prý ustanovení § 10 vyrovn. řádu a
proto nelze z ustanovení § !loďstavec druhý téhož řádu - dle něhož
muže výkon nuceného zcizení býti odložen n", nejdéle 60 dni - vzhledem
k účelu vyrovnacího řízení ú~U'dkem z opaku odvozovati, že je vnucená
správa přípustnou. Než § 10 ,odstavec prvÝ vyrovnávacího řádu zapovídá všeohecně povolení nového soudcovského zástavního neb uspokojovacího práva, kdežto § 11 odstavec prvý uvedeného řádu stanoví výslovně zásadu, že oddělovací práva, jakož i práva n", vyloučení věcí, dlužníku nenáležejících, zavedením řízení dotčena nejsou, takže jle přípmstno,
by bylo k uskutečnění těchto práv zavedeno a provedeno. , řízení vykonávad, arciť bez újmy obmezení, ~tanoveného v § 11 Ddstavec dmhý
vyrovn.· řádU'.

připojenými,

žalobce ujednal s žalovaným, že mu sprostředkuje prodej jeho cihelny
za 400.000 Kč, začež se mu žalovaný zavázal zaPllati~i provisi 2 PTO'C.
kwpní ceny. K prodeji však nedošlo, ježto žalovaThÝ po tés,vů'j příkaz
ku prodeji odvol~!. Žalobu na zaplacení smluvené províse o ba niž š í
s o u d y zamítly, o d vol a cf s o u cl z těchto d ft vod ů: Tím, že smlouva doh<l'zovačská, o niž tu ide, v občanském zákonníku není zvlášf uspořádána, neníještě 'Vyloučeno, by nebyla uznána za smlou'vu svého druhu.
Neddeť o jméno, ani D orávnickou konstrukci, nýbrž o výklad ohapolných
závazku, ze smlouvy vyplývajících, jenž neposkytne větší HMoty "'1ir:>vnosti, bude-Ji onen smluvní pDměr podřízen nějakým zvláštním, třeba
málo případným ustanovením obecného zákonníka oiJčanského {p'ředpi
sům o smlouvě námezdní), než když se bude vychllizeti z názoru, že jde
o smlouvu zvláštního druhu. Nelze z toho,. že není v obecném zákoníku
ohčanském zvlá,tních ustanoveni o smlouvě dahazovaaské, dovozovati,
že na ni jest použíti přepisů o smlouvě námezdní, nýbr'ž lze dovozo vati
toliko to, že p4ttí zde předpis,y o smlouvách vůbec a nikoliv zásady vytčené v zákoně pro z'Vláštní druhy smluvních poměrů. V tomto' případě
tedy PŤlcháZÍ' v úvahU' pouze, kam směřovala, vůle stran a jakým zptisobem byla projevena. V tomto směru bylo prvým soudem bezvadně zji- .
štěno, b3' i žalobcem v žalobě samotné přiznáno, že měl 'provisi obdržet!
Pouze tehdy, když žalovanému přivede kupce, jenž za parní cihelnu zaplatí 400.000 Kč, po případě 450,000 Kč, Tím bylo zpŮSObem, veškeru
pochybnost vylUČUjícím, dáno na jevo, že pTovise se měla státi splatnoU'
toliko v wm případě, že ke koupi skutečně dO;jde, nebot pouze tehdy lze
mluviti o kupiteli, nejen Ol osobě koupěchtivé. jenž skute'čne vyp1at( kupní
cenu. Ddchyluje-li se tedy odvolatel ve svých odvolacích vývadeeh od
skutkové podstaty, kteTDu jako žalobce ve sporu samém doznával, a
tvrdf.-Ii, žeža10vanému přivedl kupce, jenž prý žafovan,ému' za parní cihelnu »chce«. zaplatiti aspoň 400.000 K'č, dospívaje tímto způsobem k jinému právnímu posouzení, neprovedl dle zákona odvolacího důvodu nesprávného posouzení věci po stráncepráJvnL Je-lHedy nesparno, že prodej
nebyl uskutečněn, je tím i prok~zánQ, že žalobce není oprávněn, požadovati provi~i, nebo! nesplnil to,' co bylo podmínkoUi jehol nároku, Že žalovaný sám upustil od úmyslu, prodati parní cihelnu, nedokazuje ještě samo
o sDbč, že uskutečněni smlouvy kupní bylo' zmařeno jeho vlastním rozhodnutím. Avšak i kdyby tomu jak bylo, nemění se tím ničeho na stavu
věci: dohazovač usiluje v zájmu vlastním, aby pohnul nejenom druhou'
stranu, kterou dohodil, k uzavření smlouvy, nýbrž i tu stranu, která' dala
mu přikaz. Je podnikatelem, jenž musí nésti nebezpečí, když jeho úsilí
přijde na zmar; není, námezdním dělníkem. To vyplývá z ujednané jJTO"
vise, počítané v procentech, která dohazovači p,fipadástej:ně, když prostě
, 26'
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phvede osobu koupěchtivDU, ktewlL~ll-:;n4,-Mgr-á-pak~~dalšího
přemlouvání smlouvu uzavře, jako když po obtížné a namáhavé činnosti
dospěje k tomu, by smlouva byl,a uzavřena. Mandant na způsob a ro~sah
jeho prací nemá vŮ'bec vlivu, dohazovačiedná, zcela samostatně a o své
újmě. Nelze tedy na něho použíti ustanovení § 1155 obč. zák., ať již Jde
o koncesovaného dohawvače, neh o takového, jenž pří!ež]to,s,tně využitkuje
svého vlivu k tomu, aby sprostředkoval nějaký obchod mezi třetír~Ji osobami. Pakliže si tedy, jako v tomto případě, žalobce nevyjednal vY.slovně
odměnu; nebo náhradu za jisté výkony, po případě hotové výlohy, nemůŽe
také právem nic takového požadovati a není tudíž zapotřebí, aby by;y
tyto, požadavky soudem dle §273 c. ř. s. určovány.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižškh soudů a vrátil věc
prvému soudn, by ji znovu projednal a rozhodl.
Dilvody:
Ni'žšÍm s·oudům iest přisvědčiti v tom, že žalnbce nemá nároku na
umluvenou odměnu 2 proc. V té příčině poukazuje se dovola,tel na duvody
.odvolacího soudu, jež hoví zákonu a zjištěnému stavu věci a nebyly Vy~
vráceny vývody d.ovolání. Nelze však so'uhlasiti s názorem, žežalo;bcl
nepřísluší Rni přiměřená odměna za práce, v zájmu žalovaného a -z jeho
příkazu skutečně vykonané, ani náhrada za hotové výdaje, jež vynaložil
v z:>jmu žalovaného. Dlužno vy.cházeti ze zásady, vytknuté v § 115" ohč.
zák .. že za pr"ce a služby jest platiti přiměřenou mzdu, nebylo-li uJcdnán~i že mají býti. konány bezplatně. Z úmluvy, že žalobce obdrží 2 proc.
provisi, přivede"li kupce, jenž za cihelnu zaplatí 4,0,0.,00,0 K, plyne pouze,
že žalob-ce měl nésti ne:oezpečÍ, že za svou námahu a své výdaje llbdostane odměny, když nepřivede kupce, to jest když jeho činnost licbu~~
míti výsledku; proto, že se mu nepodaří klipce vynajíti nebo když nec/oeJlI
dohody stran. Nelze však ze smlouvy usuzovati, že žalobce se zřekl mzdy
za vykonané práce a 'náhrady za hotové výdaje i pro teu ]Jřipad, že by
mu žalovaným byla možnost, dosíci zamýšleného výsledku a vydělati
si takto. slíbenou odměnu odejmula tím, že žalovaný odvolá bez podstatné
příčiny příkaz mu daný a prostě prohlásí, že si věc ro'zmyslel a že cihelny
neprodá. Vždyf žalobce, jenž provozuje dohazování po živnostensku, vzal
nebezpečí, že bude po případě pracovati zadarmo, ua ,sebe jen protcí a jen
z t.oho předpokladu, že mu v případě zdárnéh'o> výsledku jehO' namá~ání
příslušel nárok na o,dměnu poměrně vysokou. Pominul-li však tento predpoklad, pak pominula: i smlouva, pokud žalovanému ukládala nebevpečf,
že jeho úsilí přijde na zmar. Není správno, tvrdí-li se, 'že ž,alobce ani
v tomto případě nemůže žádati Gdměnu za svou pnÍ!cl a náhradu za botové
výlohY, poněvadž si nic takového nevyjednal, naopa:k ze zwsad", §d152
obč. zák. plyne že odměnu a náhradu požadovati může, poněvadž nebylO
vyjeďnáuo, že ~emá míti na, ni nároku, ani kdyby žalovanÝ vypnvěďěld";
hazovačskou smlouvu bez podstatné příčiny. Nesejde na tom, že žalo vany
ua íařer. 1919 žalobci prohlásil, že prodá svou nemovitost jen, když dostane něco jiného, co se mu bude hoditi, nebo! dal si 'o,d žalobce konati
pr,;ce též ještě .ua podzim r.1919, ačkoliv tehdy; ja:k sám udává, neměl již
vúbee úmyslu něco jiného koupiti, a zcel'a' bezpodstalny jsou námitky
žaLovaného, že žalobce bez příkazu vyjednával ,sdrem.· K. a že žalovaný
mu dával žádané vysvětlení jen proto, aby se ho 2)bYI. Zádaná vysvětlení

jsou takového rázu a tý,kaií se tako'výchpodrobnoslÍ' způwbu provozování, virroby a predeje zboží, výnosnosti podniku, že se nedáJ mysleti, že
by žalovaný byl je žalobci dával, kdyby nebyl měl vážného zájmu na
tom, by nr. 1\. obdržel potřebné iniormace. Jest tedy nepochybno, že žalobce byl činným v zá,jmu žalovaného a že žalovaný souhlasil s činností
žalobcovou; důsledkem toho jest povinen, odškodniti žalobce přiměřeně
za jeho práci a jeho výlohy. Jelikož však nebyla učiněna potřebná zjištění
o tom, jaké práce k.onal a jaké výdaje měl, bylo podle Cís. 2 a 4 § 503
c. ř. s.rozsudky nižších soudů zrušiti.

CIs.

1634.

Škoda. vzešlá prodateli nesplněuim kupní smlouvy (§ 921 obč. zák.).
rovná se rozdilu mezí ujednanou cenou kúpní a mezí budnotou předmětu
koupě po srážce výdajů. jichž byl prodatel ušetřen. Svépomocný proOOj
neni dovolen pří koupi, jež není koupí obchodnL Lhostejno. zač byla nemovitost napot.om prodána .
(l(ozl1.ze dne 19. dubna 1922, Rv I 198i22.)
Zalabci prodali žalovaným nemovitost za 95.,0,00 1\ a ježto žalovaní
smlouvy nedodrželi a dodatečná lhůta k plnění marně uplynu.!a, ustoupili
žalobci od smlouvy, prodali nemovitost třetímu za' 75.,000 K a domáhali se
pak na ;ealovaných náhrady škody 5,000 1\, }e'ž jim tím vznikla. O ha
niž š í s o u d y žaloM vyhověly, majíce za to, že jest tu příčinná souvislost mezi škodo,u žalobců a nedodržením smlouvy žalovanými.
Ne jv y š š i s o u d žalobu zamítl.
Dů

vody:

Ze utrpěli nesplněním smlouvy se strany žalovanÝch škodu, odůvod
ňuií žalobci jedině tím, že kupní cena se žalo'Vanými 'ujedntlllá či'nila
95.000 K, kdežto při pozdějším prodeji nemovitosti obdrželi za III pouze
75.000 K. Z toh.o dovozují, že škoda jejichčini 20.0,00' 1<:, tedy uejméně
500,0 1\, jejichž n,;brady .se domáhajÍ na žalovaných. Škoda" j<)ž vzejde
věřitell od smlouvy odstoupivšímunesplněnim smlnuvy; zálež1 v rozdílú
mezi hodnotou jeho plnění a hodnotou dhJŽílíkova vzMenínéhG plněni,
v čistém zisku, jehcž by vořilel 'byl dodli! úplným provedením dlužního
poměru 'ísrov. důvoáovou zprávu k §JJ3 III. dílčí novely). Škoda, vzešlá
prodavateli nesplněním kupní smlouvy, rovná se tedy rozdílu mezi ujednanou cenou kupní a mezi hodnotou předmětu koúpě, po srážce výdajů,
jež pr.odavatel ušetřil následkem zrušení smlouvy, jakoi poplatků a: pod.
Svépomocný prodej na iíčel o·bmeškalého kupitele jest přípustným' p"dle
čl. 354 obch. zák. pouze při koupi obchodní, podle práva ol:ičanského jest
vyloučen. Pro posouzení nároku žalobců na náhradu 'šikody jest proto
lhosteino, zač později svou nemo'vitost prodali, okolnost ta nepřicháZí tu
vůbec v úvahu. Zalobci by mohli svůj nárok na náhradu opodstatni"; pouze
důkazem, kolik bY byJi vyzískali prodejem nemovitosti za kupní cenu
95.000 K, tedy jen důkazem, oč menší Ujednané kupní ceny byla obecná
hodnota prodané nemo'V,itosti v době, kdy uplynula lhUta k dodatnému
plnění, žal·ovaným poskytnutá, a to hodnota', kterou nemovi,to,t měla hledic
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ku jeHmu zanzení a urče'nT"pro provozování hostinské živnosti, poněvadž
byla žalovaným jako hostince pr'Odána. Tohoto důkazu však žalobci neprovedli, opírajíce svůj nárok pouze o to, že při pozdějším prodeii utržili
méně; nárok jejich není tedy odůvodněn, pročež muselo dovolání žalovaných býti vyhověno již podle č. 4 § 503 c. ř. s.a musela býti žaloba
zamítnuta, aniž bylo třeba, zabývati se ostatními důvody dovolacími.
Čís.

1635.

Nepřípustnost pořadu práva pro nárok na vrácení kance, jež složena
byla k příkazu úřadu pro zahraniční obchod kn zajištěni, že dodrženy
budou podmínkY povoleného dovozu.

<Rozh. ze dne 25. dubna 1922, R I 441;22.)
Žálobce zažádal u úřadu pro zahraničnÍ' obchod za povolení dovozu
k účelům výrobním a byl zmíněným úřadem vyzv{,n, by s.Jažil
jistotu, že dovezených citronů bThde uži~'O opravdu k účelům výrobním.
Žalobce příkazu vyhověl a ·předložil po dovozu zboží úřadu p'Otvrzení, že
dovezených citronů bylo' póužito kúčelům výrobním. Ježto mu úřad pro
zahraničilí' obch'Od jistoty nevrátil, žaloval čs. erár o její vrá:cení. Žalovaný erár vznesl námitku nepřípustnosti pořadu práva, jíž s· a u dp r v é
s tal i c e vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku
nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Ve sporu bylo řešiti otázku,
zd·", jedná se o .s.[ožení jistoty stranou žalujicí, tedy a smlouvu zástavní po
rozumu ustanovení §§ 1368 a 1373 obč. zák, či o manipulační poplatek
ve smys.[u ustanovenl § 12 nařízení ze dne 13. července 1920, čís. 442
sb. z. a n., jak namítala strana žalovaná. I(dyby námitka tato hyla správnou, bYl by zaHsté pořad práva vyloučen, poněvacďt by šlo o dávku"
odvedeno," z důvodu ve'řejnoprávního a nikoliv soukromoprávního, takže
rozhodování o vrácení takové,holo poplatku soudem bylo' by vyloučeno.
Soud reknrsuí má však za to, že o dávku povahy veřejnoIHá:vni se nejedná' (r'Ozhodnutí nejvyššího .wudu ze dne' 28. června 1921 'R I 776/21
č. sb. 1108). Dle ustanovení § 10 odstavec druhý citovaného nařízení pří
sluší úřádUl prO zahr..ničnl obchod také právo kontroly, zda bylo užito
dovezeného zboží k účelům označeným v žádosti za davozní povolení.
Zda může tento úřad požaďovati také jistotu od strany za skutečné provedení tohoto účelu, není v zálmně stanoveno. Ale z u'stanovení § 10
oelstave·ctřetí téhož nařízení, dle něhož úřad pro zahmniční obchod provádí také kontrolu kompensačních a dodávacíClr obchodů a může žádati
také od stran záruku za skutečné -provedení kompen.sad, dá, se dovoditi, že
k tomu 'Oprávněn jest. Lístkem, vydaným účt:irnou úřadu pro zahraniční
obchod, je zjištěno, že žalobce byl dne 6. pr.osince 1920 tímto úřadem
zpraven, že jest třeba, aby mohla býti jeho žáelost a po·voleni dovozu
odeslaná, zaplatiti 10.815 I( jako kanci, že zboží bude použitO' k účelům
výrobním. Není sporu o t'Om, že žalobce žádal za povolení ďOVOZill citronů
k účelům výrobním aže tuto kauci za účelem uvedeným slažil. Není spotu
také o tom, že žalohce předložil úfadl1 potvrzení, že citronů použito bylo
k účelům výrobním. Tím dosa·ženo bylo účele, pro který kauce byla
složena, a' měla býti proto žalobci vrácena. Není správné tvrzení žalocitr'Onů

vane stml/y, že se jednala o poplatek manipulační z povolení dovozu
poněvadž, ač zboží sem dovezeno bylo a poplatek manipulační zaprave~
býti musil, přece žalo,bci za sporu vrácena' b·yla kauce v plném obnasu.
Z toho plyne, že v oné kauci ani část manipulačního poplatku nebyla
obsažena a že správnÝm je tvrzení žalobce, že tento manipulační poplatek
zvláště mu byl vyměřen a jím zvláště zapla<cen. Z toho, co byl'O uvedeno,
vyplývá, že se v tomto případu jednalo o smlouvu zástavní. Je-li tomu
tak, nemůže býti o tom sporu, že nárok, ze smlouvy takové pro žalobce
vyplývající, je povahy s'Oukromoprávné a že může proto nárok tako'vý
pořadem práva vymáhati.
.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Lho·stejno jest, zda žalobce složil kauci na nařízení úřadu pro zahraobchod, nebo následkem úmlu'vy s ním, ačkoli dle přirozenosti věci
i domnělá úmluva nebyla by ničím jiným než-li nařízením, nebo'! dle toho,
ca sám žalobce líčí, měla se věc tak, že úř:rd prohlás·ll, že povolení k dovozu dá jen pod poelmínkou,že žalobce .složí kauci, že zboží užito bude
k účelúm výrobním, nad čímž úřadu dle § JO odstavec dr'uhy nařízení ze
dne 13. července 192.0, čÍs. 442 sb. z. a n. právo kontmly příslu'šelo,a
žalobce že této. podmínce se podrobil a kauci slO'žil. Ale buď si, ať třeba
se ta posuzovalo jako úmluva, jak na to rekursní soud nazírá maje to za
smlouvu zástavní dle §§ 1368 a 1373 obč. zák., přece s·e tím 'poměr mezi
žalobcem a .státem, v jeho:ž jméně úřad jednal, a tudíž ani nárok 'žalobcův
na vrácení kauce nestalp'Oměrem a nárokem soukromoprávním. Rekursní
s'Oud vychází tu z mylného právního názoru, který· kdysis;ce převláda
jídm byl, ale nyní již i u nás dávno. jest překonán, z názoru totiž, že se
povaha poměrů. a nároků, zda veřejnoprávni _či soukrom'oprávní, určuje
podle tyP)l právního důvodu, '~titulu), a jest!; právní důvodjes! typu běž
ného v právu soukromém, na vř. zvláště smlouva, že pak je.st také ~měr
a nárok soukromoprávním. Oproti tomu uznává se nyní všeobecně, že titul
nerozhoduje, že zvláště také smlouvou upravují se poměry a předměty
~ráva veřejného nejpádnějším důkazem zajisté jsou smlouvy státní,
Jež upravuj[ poměry mezinárodní - nýbrž že rozhodným jest, zdaJť i'de
o poměr veřejnoprávní korpo,race jaka takové buiďSi k jiné veřejnoprávní
korporaci nebo jednotlivci, tedy o předmět, jenž 'Ovládán jest normami
práva veřejného, pokud tedy jde o stát, zda tento vystupuje jako podmět
veřejnoprávní a úřad jménem jeho jednající tedy jako o·rgán veřejné
správy, u výkonu výsosiných práv státu, a jako podmět soukf.Omoprávní
na pf. soukromohospodářský podnikatel. Tak po Pražákovi (Spory o pří
slušnost) Randa ~Wasserrecht) .a Ott'(ve Festschrift filr FranzK'le.i'n 1914),
vyjadŤujíce to ar ci každý jiným, vÍCe méně vÝ'stižným způsobem. V tomto
případě vystupoval úřad pro zabraničný obchod jáko orgán veřejné správy, II výkonu výsostnÝch práv státu po rozumu zákona ze dne 24. června
1920, čís. 418 sb. z. a nařízeníprovádědhn k němu vydaného, jež u.pravui!
funkci jeho. s· hledi'ska zájmů státních, tedy veřejnoprávních, s hlediska
státní správy. I pakliže tedy úřad ten uzavřel se žalobcem úmluvu o složení kauce, ne1fčinll tak v nějakém soukramollOspodářském podniku státu,
v zastoupení státu jak'O soukromoprávního podmětu, nýbržn výkonu přiniční
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odvě,tví veře'jm3'-'S'PT~lTeiJyta-n:nJ-mtava---s~o-ukrmm:mrávní,

kterou by posuzovati bylo dle norem práva
jak rekursní soud

činí, nS:~br.ž

úmluva.

ohčanského

veřejnoprávnÍ'

Čís. 1636.

(soukromého),

v rámci citovaného

zákona a na'řízení, čelící k zabezpečení úkoll] správního, normami těmi _.
mu uloženého, v daném případě žalobcově zejména k usnadnění kontroly~
že podmínky povoleného dovozu budou dodrženy, a k zabezpečení náslodkův nedodržení jich. Jde tedy i při vrácení kauce o námk vyvěrající
z poměr'u veřejnoprávního, jenž uv.ažován 'býti mu,sí podle norem citovaného zákona a nařízení a nikoli podle ohčanského zákona. Nárok ten.
nenáleží tedy na řádný pořad soudní dle § 1 j. n. Ale je ovšem otázka,
nenáleží-li na poIad soudní dle zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb.
z. a n., podle kterého nároky proti stá tu nebo zemi náležejí na zemský
soud v Praze a tudíž v dalším pořadu stolic tím podmíněném před nadřazený vrchní zemský soud v Praze a nejvyšší soud. To jest otázkou,
protože, jak nyní U'ž docela všeobecně se uznává, tato p·říslušnost sO'[)dní
týče se právě ve ř e j n·o p r á v n í ch nároků proti státu a zemím. Tu.to
otázku, kterou nejen rekurS111 .soud, maje nátok za s'Oukromoprávní, ale
ani první soud s,e nezabýval, ač tento, mwje nárok správně' za, veřejno
právní, se jí zabývati měl, dlužno tu řešiti, protože právě žaloba podána
byla II zemského soudu v Praze a nestačí tedy odmítnouti ji prostě: proto·,
že 'nárok jest veřejnoprávnÍ. Tuto otázku však lze v. tamtu přlpadě odbýti
krátce. Jde o meze přlslušnosli mezi zemským souďem dle c;!ovaného·
zákona ze dne 2. li,stopa'd"Ul 1918, čís. 4 sb. z. a n. a mezi úřady správními
pokud se týče nejvyšším správním soudem dle § 2 ·Čís. 6 iák. ze dne. 2.
listopadu 1918, čís. 3 sb.. z. a n. I když .by/chom se přiklonili k názoru
zastávanému ve článku Juristenzeitung ročník 1. číslo 1, že dokud nerozhodl správní soud v poslední stohei, má majitel nároku právo volby,
provésti věc buď "Ul úřadu správního nebo 'll zemského soudu v Praze,
ačkoli toto řešení pro lleIbývalou duplicitu judikatury, která hy v konci
koncův. vedla k nesrovnalostem ~ podle zvolen&ho pořadu mzhodo'val
by v pOSlední .řade jednou o téže. otázce nejvyšší soud, jindy nejvyš.Ší
správní soud a není nijakého opatření, jímž by postaráno bYlo' o: rozhodování souhlasné ~ sotva bude lze přijmouti, přece ani tehdy věc už na
pořad soudní nepatřÍ. Neboť správní úřad podle žaloby samé již v poslední stolici rozhodl, jestiť v poslední stolici rozhodnuto také tehdy, když
jest vůhec jen jedna stolice t. i. když rozhodnutí v prvnl stolici náleží
hned nejvy.ššímu neb jedinému v té věci úřadu správnímu. A takovým hyl
právě úřad pro zahraničný obchod, jenž řízen jsw p'římo zřÍ'zenýrn mi'nistrem nepodléhal žádnému úřadUi jinému, zejména též ne žádnému z ministerstev, jsa jim koordinován. A tento úřad již rozhodl, nebo:f jak žaloba
sama uvádí, žádal žalobce "žalovanou stranu« (řečený úřad), aby mu
obnos vrátila a strana ta povinnos.t svou k vrácení u z n a I a, tedy o nároku vyhovujícím způsobem rozhodla. Nevadí, že nyní jde již jen o' úrOky,
ježto mezi sporem nbnos sám byl vrácen; vadí to tím méně, j:ežto úroky
jsou jen příslušenství, o němž nelze rozhodovati jinde, než o nároku salmém. Úřad pro zahrani:čný obchod byl, jak doložiti dlužno, zákonem ze
dne 19. ledna 1922, čís. 25 sb. z. a n. zrušen, ale likvidaCÍ' jeho pověřeno
bylo ministerstvo, v Š 2 zákona toho jmenované, tam tedy nechť se žalob-ce
ohrátí, pak-li už zrušený úřad nerozhodl současně také n úwcích, aby
n nich dodatečně rozhodnutn bylo.

Zákon ze dne 30. června 1921,
novení o prohlášení za mrtva.

čís.

252 sb. z. a n., jímž se upravují usta-

Byla-Ii žádost za rozvázání manželství podána teprve pO té, když bylo
zahájeno řízení o prohlášení za mrtva, jest zavésti řízení o této žádos.!i
znOvu.
(r(ozh. ze dne 25. dubna 1922, R I 451;"22.)
Za řízení o prohlášení nezvěstné·ho účastníka vilky za mrtva vznesla
manželka jeho návrh, 'by mal1želstyí bylo pro'hlášeno rozvázaným. S o u d
p r v é s t O I i c e PO uplynutí lhůty, stanovené ,původně pouze za účelem,
prohlášení za mrtva, vyhověl jak návrhu, by nezvěstný byl prohlášen
mrtv}Tm, tak i návrhu ma1llželky na rozvázání manželství. Rek II r sní
s o u d vyhověl stížnosti opatrovníka nezvě.stného potud, že zmšil napadené usnesení, pokud jím bylo manželství prohlášeno rozvázaným a uložil
prvému soudu, by o návrhu na rozvázání manželství zahájil a provedl
řízení předepsané zákonem. D ů vod y: Předpoklady článku I. zákona ze
dne 30. června 1919, čís. 252 sb. z. a n., jsoU' zji~těny, pročež bylo právem
vyhověno návrhu na prohlášení nezvěstného za mrtva. V tomto směru
nebylo lze vyhověti stížncsti. Za to nepokládá rekursní soud za odůvod
něné usnesení, pokud jím bylo rozvázáno m~nželství nezvěstného, pOl)ě
vadž nebylo dbáno vÍžících př~dpisů o řízení, které nezhytně iest provésti:.
Návrh na rozvázání' manželství by1 podán dodatečně, když bylo 'již zahájena vyzývací řízení o návrhu na prohlášení nezvěstného za mrtva: Byto
proto podle § 9 odstavec čtvrtý zákona ze dne 16. února 1883, čÍs. 20 ř.
zák. provésti zákonné řízení, zejména vydati novou vy<hláškll 1t určiti
no'vou lhůtu podle § 7 téhož ziko na " teprve po· jejím uplynl1ti rozhodnonti. To plyne jasně z dějin vzniku tohoto zákonného ustanovení 1. j. ze
zprávy just. výbom panské sněmovny čís. 275 příl. proto IX. zas·edání a
stenogr. prot. str. 9046 a 9056 6 sezeniposlanecké sni§movny ze dne 3.
února 1883. Tento předpiS § 9 cit. zfrkaná nebyl zákonem ze dne 30. če'rvna
1921, čís. 252 sb. z. a n. ani zrušen ani změněn, nýbrž zacho'V"ám, což je
zřejmo z jeho článku III. čís. 4 lit. h) poslední odstavec.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhOvěl dovolacímu rekursU".
.nůvody:

'.

.

~

Ustanovením ods·tav·ce druhého Cl. V. zákona ze dne 30. června 1921,
252 sb. z. a n. nebYl změněn předp.is' § 9 zfrkana ze 16. února 1883,
20 ř. zák., podle něhož je znova zavésti předepsané řízení, podána-li
byla žádost za· rozvázání manželství po prohlášení nezvěstného manžela
za mrtva (srovn. rozhodujÍ nejv. soudu otištěné p·od čís. 281 M. sbírky).
To vyplÝVá· již z ustanovení čl. III. odst. 4 bl, podle něhož jedná soud
o takovémdodatném návrhu manželově podle předchozích ustano'vení,
předpi'Sujících jak vyhlášku, tak i uplynutí ustanovení lhůty. Ovšem byl
čís.
čís.

110

411

předpisem změněn

TáiKoiiili!7{r.-r.:'TIrrr;Platm:nTlmeTIrliz;wrt;:n1:e'·----C
rekursního soudu, avšak účelem zákona čís. 252 z r. 1921 bylo.
za v·ésti jednotné zá'konodárství ve věeeeh jím upravených pro celé územi
státu Československého, což je důležité i pro výklad čl. V. tohoto zá'kona.
Odstavec druhý čl. V. mOŽnO, vztahovati pouze pro případ, že žádost
o rozvázáni manželstvi spojena byla' Sl' žádostí za prohlášení za mrtva.
V tomto případě není třeba zavésii pro každou z O'bou žádostí zvláštni
hzeni, nýbrž stači pro obě žádosti řízeni, předepsané pro prohlášeni za
mrtva, ovšem je dle odstavce třetího v takovém případě zříditi opa·trov.
níka nezvěstnému manželi. Tento. poslední předpis je dalším dokladem
.správnosti názoru shora vysloveného. KdybY byl správným názor opačný,
t,· j. že výsledky řízení O návrhu na prohlášení za mrtva stačí v k a ž·
d é m pří pad ěpro prohlášení manželství za< rozvázané, byl by soud,
ro~hodujíd o návrhu na· rozvázání manželství vázán právopIatným usnesením, iímžnezvěstný' manžel prohlášen byl za mrtva. V tomto případě
nebylo by třeba zříditi opatrovníka, ježtO' k jeho námitkám nebylo by
možno vůbec přihlédnouti. Ježto však úkon předpi:suie zřízení opatrov'
nlka v každém případě, vyplývá z toho, že i po právopla'Íném prohlášení
za mrtva je zavésti O) návrhu na rozvázání manželství znova ,předepsané
řízení. Totéž pIlatí i tehdy, byla·li žádost za rozvázání manželství podána
j,eště před prohlášením· za mrtva, a'však ne ,s návrhem, nýbrž již po zavedeni předepsaného řízení. V tomto případě zřízen byl opatrovník ne"
zvěslnému manžel; 29. prosince 1921, t. j. dva dny před Iooncem IMty,
takže neměl vůbec m01Jnosti, pátrati ve' lhůtě PO nezvěstném manželi,
a zřízení jeho nemělo účele. Správně nařídil tudíž rekursní .soud, wby P'ro~
vedeno bylo předepsané řízení o návrhu na rozvázánl manželství, podaném teprve 3. prosince 1921, bez ohledu na odstavec druhý čl. Ve, jenž
se na tento případ nevztahuje.

tím

v 'obvodě

Čís.

1637.

Poslední věta § 87 aj j. ll. nevztahule se k případu, kde žalovaný,
uiednav obchod osobně, dal objednací lístek napsati a podepsati svým
zaměstnancem.

(Rozh. ze dne 25. dubna 1922, R I 455/22.)
Proti žalobě, opírající místní příslušnost o předpis § 87 a) j. n., vzne.s!
ža10cvaný námitku místní nepříslušnosti, jíž s ou' d p r v é s t o I i c e vy.
hověl a žalobu odmítl. D ů v od y: Na odůvodnění p'říslušnosti podle § 87
a) i. n., předložila žalujíd strana objednací lístek ze dne 2. listopadu. 1920,
vztahudící se na zboží, o něž se jedná, jakož 1 duplikát nákladního listu ze
dne 11. prosince 1920 o odeslání zboží:íalované. Nepopřeno jest, že obě
strany jsou obchodníky a že žalující strana jest obchodníkem protokolo·
rvaným. Dvouletá' lhůta § 87 al j. n. jest dle data 'žaloby ,",chována. Přes
to není tu důvodu p'říslušnosti podle § 87 a) j. n. Objednací lístek má sice
podpis žalovaného Josefa B·a, aVšak na základě výpovědí svědka Karla
P·a jest zji'štěno, že Josef B. objednacího lístku nepodep.sal, nýhrž že N-a

poukáza·l, aby jej za něho podepsal. Třebaže snad Rudolf N. při tom jednal
v příkazu Jo·sefa B'a a objednací lístek dle příkazu podepsal, není 'lim
vř ..ce splněna náležitost písemného průkazu o podpiSU lístku objednacího
dle S, 87 a) j. n. Byla tu uzavřena smlouva na základě zmocnění, '" v tomto
případě jest dle závěrečné věty § 87 a) j. n. také plnow moc objednatele
písemně prokázati. Toho žalující strana neprokM:ala. Zda'Íi N. byl obchod·
ním zmocněncem (prokuristou) žalované strany čili- nic, jest nerozhodno,
nebot v tomto případě nesměl jméno Josefa B·a napsati bez dodatku,
nýbrž měl firmu žalované strany podepsati buď jako prokurista, nebo s dc,datkem naznačujícím zmo·cnění (č!. '44, 48 obch. zák.). PodpiS »Josef B.«
beze všeho dodatkll jest nesprávným a nemůže pro žalobkync založeU su·
diště podle § 87 a) j. n. Rek u r sní s o u d zamítl námitku mistní ne·
příslušnosti. D ů vod y: Zalobkyněpředložila sice Cibjednací lístek ze dne
2. listopadu 1920, jenž nese podpis Josefa B'a, soud prvé stolice však lístku
tomw po·vah" listinného průkazu ve smyslu § 87 a} i. n. nepřiznává a to
jedině proto, že podpis »losef B.« na lístku tom nebyl při\loaen Josefem
B'em, majítelem žalované firmy, samotným, nýbrž disponelltem této firmy
Rudolfem Ncem. Pfíihlížeje k pří·sežným výpovědím svědků má soud rekursní, steinějako'soud stolice prvé Z;j, prcYkáz:'lno, že JO;$el B. osobně
ujednal dne 2. listopadu 1920 ve své obohodní kancelá'ři smlouvu tržní;
podle které koupil od nich, jakožto zástupců žalující firmy 9000 kg tuku
za 28 Kč 50 h za 1 kg. Po sjednání obchO'du, když; ještě Ru:dolf N .., jenž
taktéž celémn jednání byl přítomen, psal obkdná vací lístek, vzdálil se
Josef B. z kanceláře, naří(jivdřive N·ovi, aby objednací lí,stek za něho
podepsal, což týž pak také skutečně učinil. Ptipc>ji!·li tedy N. na objednací
lístek podpis Josefa B·a, učinil tak nejen s Jeho svolením, nýbrž i k výslClvnémn jeho přikazu, 'jenž mimo to dán byl před zástupd žalující firmy,
a pak nemůže býti žádné pochybnosti, že jest tIr p.ísemná, žalovanou firmou
učíněná objednávka, požadavku § 87 a) j. n. zcela vyhovující. Písemného
průb.zu'o zmocnění Rudolla N·a není zde za]XJtřebí, prOlože nev~s.tu;poval
'" také nejednal jako plnomocník Joseb B·a, nýbrž za tohoto jenom, jsa
pouhým vykonavatelem příkazu svého zaměstnavatele; jméno jeho pode·
psal, tak že vzhledem k tomu, co .bylo vý'še uvedeno a V2Jhledem k právnímu významu, jejž má ",de podpis Josefa B-a, věc má se zcela tak, jako
kdyby Josef B. podepsal lístek objedru<cí vla·stní rukou a ohzvláště Josef
B. nemůže Se vyhnouti následkům z podpisu Hstku objednacího vyplývajícím. Po náhledIr soudu rekursního jsou zde všechny náležitosti §. 87 a)
j. n. Dovolaný soud jest po zák'ÚTIU k proje.dnání sporu předmětue i místně
příslnšným a bylo proto usnesení jeho, žalohu pro nepříslušnost odmítající, k stížnosti žalující firmy změniti.
Ne j v y Š š í s o u d nevy·hově) do:,!olacímu rekursu.
D~vody:

Spama jest jedině otázka, zd" žalohkyně pr'okázala llstinou: dle § 87 a')
j,n . objednávku, tvořící základ zažalo'vané pohledávky, kdežto ostatní
náležitostí tohoto §, zakládající příslušnost procesního soudu, jsou dány.
Žalobkyně předložila jabo listinný průkaz objednací lístek z 2. listopadu
1920, jímž objednala od ní žalovaná strana 9000 kg tuku PO 28 Kč 50 h,
podepsaný jménem Josef B. Žalovaná strana popřela pravost podpisU' n~
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tomto lístku, rekursní
Josef B. osobně objednal od žalobkyně uvedené zboží a po ujednání obchodu poukázal svého disponenta, by objednací llslek podepsal jeho jmé- '
nem. Za lěchtookolnosti tvoří předložený lístek objednací dc.statečný
listinný průkaz o tom, že došlo k objednávce, na základě které je žalováno,
a je tím dána sporná náležitost li, 87 a) i.n. Poslední věta· tohoto '§ nepři
chází v úvahu vzhledem k zjíštění, že žalcvaný uzavřel obchod, na lístku
vyznačený, osobně a ne zmocně.ncem, a že stvrdil písemně ujednání tím
zpúsobem, že přikázal wému zřízenci, by jako podpis připojil jméno jeho.'
Zjištěním tímto nerozhoduje Se ovšem ve věci hlavni, a bude na žalované
firmě, by meritorní své námitky, uvedené v revtsním rekursU', vznesla
znova v hlavním sporu. O průvodní moci objednacího Hstu' ve smyslil
§ 294 c. ř. s. nebylo prozatím uvažováno, ježto- šlo jedině o zjištění, zdali
jím prOkázána byla sporná náleŽ'Í'tost § 87 a) j. n. a' zda je příslušný procesní soud.

Cís. 1638.
Sudiště dle
ať ostatně

§ 99 j. n. může se dovolávati jen osoba, bydlíCI v tuzemsku,
jest tuzemcem či cizozemcem,
(I(ozh. ze dne 25. dubna 1922, I( I 475/22.)

Žalobce, tuzemec bydlící v, cizině, byl 'úředníkem Miálky žalované víbanky v Londýně a domáhal se na žalované plaitu u obchO'dního
soudu v Praze,opřev místní příslušnost o us1anovení' § 99 j. n., ježtO' má
žalovaná v Praze protokolovanýzávod. Námitce místní nepříslušnosti
soud prvé stolice nevyhověl. Důvody: Jest nesporno, že jak
žalobce, tak i žalovaná strana mají bydli'ště, poku'd se týče sídlo. v olzozemsku, totiž jednak v Londýne a jednak ve Vídni a že žalovaná banka
má svůj odbočný záv'od v Praze. Tím dány' jsou veškeré p'ředpoklady
pro místní příslu'šnost dovolanéhO' ~oudu ve smyslu i§ 99 j. h., okolnost, že
i žalobce niá s,vé sídlo v ciz.ozemsku, jest nerozhoduou, poněvadž cito\CanÝ !§ 99 j. n. 'o bydlišti žaloboově se nezml.ňuje, a jest proto lhostejno,
zda žalobce tná bydliště v tuzemsku či v ci.zozemsku. I( e 'k u r sní s o u cl
vyhověl námitce místní llepříslušnosti a odmítl žalobu. D ův o d y:Sudlště
jměnl pOjátobY'lo do zákona pmŤo, by zájmy tuzemský oh oprávněných
oproti dlužníktim, v cizině bydlícím, chráněny byly a by v tuzemsku by"
dlícím oprávněným vYimáhánÍ jejich práva prbti povinovaný,m, v cizine
bydlícím, ulehčeno bYlO' tak, aby tuzemský žalobce nebyl n~cen před cizo"
zemským soudem svého práva se domáhati. Z toh'O následuje, že úmysl
a vůle zákona jest, by ustanovení § 99 i. n. neplatlIa v těch případech, kde
ohě strany bydlí v dzozemsku, nebotlato okolnost vylučovala by dosažení účelu sledovaného § 99 j. n., usuadniti vymáhání práva· v tuzemsku
bydlícímu věHteli proti dlužníku v CÍzině bydlícímu. Tak tomu jest v tomto
případě. Žalobce i žalovaná bydlí v cizině a tato skutečnost vylučuje, dle
toho co předesláno, bY žalobce' příslušnost dovolauého soudu oplral
o ustanovení§ 99 j. n., v jehož doslovu náhled žalobcúv ohledně příslušnosti dovolaného· soudu· opory nemá.
'
,
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
deňské

Důvody:

Dle § 99 j, n. lze na' osoby, které nemají bydliště v tuzemsku, podati
žáloby pro majetkové nárokyvúzerní, kde tento zákon platí, u každého
soudu, v jehož obvodě jest majetek těchto osob' nebo předmět,' žalobou
vymáhaný. Toto všeobecné zněili '§ 99 j. n. mohlo hy ovšem sváděti k názoru, hájenému částečně v literatuře (srv. Neumannův komentář, 3. vyd.,
svazek I. str. 266 a díla uvedená t.mže v poznámce 2), že může se dovolávati sudiště jmění nejen žalO'bce, bydlící v tu,zemsku, nýbrž i žalobce
kterÝ má své bydliště v dzozemsku, kdyžtě zákotlJ v té p·říčině nerozlišuje:
Výstižně avšak a Ve shodě s desavaduí jud,ikaturou rekurs ní soud vyložil
a z motivů zákona 'vyvodil, že nerozhoduje pouhý doslov zákona, nýbrž
že dlužno hleděti též k zákonO'dárcovu úmyslu (.§, 6 obč. zák.) a k účelu,
jehož mělo býti dosaženo stanovením sudišt" jměnl dle § 99 j. n: účelem
tím bylo, jak správně vytkl soud rekursní, chrániti zájmy t ll' Z e ll! s k ý ch
o I' r á vně n Ý c h proti dlužníkům, bydlícím v cizozems'ku, a umožniti luzemským věřitelům snažší vymáhání jejioh práv proti povinným majícím
bydliště v cizině, tak aby tuzemský žalO'bce nebyl nucen domáhatt" se svého
práva před soU'dem cizozemským. Při tom nezáleží ovšem na' -tom, je-li
žalobce zdejším státním příslušníkem či občanem oizího' státu', poněvadž
má býti chráněn každý věřitel, který má v t u zem s k u s véb y d lišt ě
@ 33 obč. zák.). V tom smyslu jest rozuměti téi vý·vodům t·ěch spisovatelů, kteří vykládají, že u sudiště imění může býti žalován cizinec jak
žalobcem tuzemským, tak i žalobcem cizozemským (Pantůček: Organisace
a příslušnost soudní str. 305; Horten, Jurisdiktilonsnorm str. 161: "Der
Klager muss nicht Inlander sein,,; Furst, Jurilsdlktionsnorm str. 210: "Der
Gerichtsstand gilt sowohl fUr klageride Inliinder, als ",uch far Idagende
Aws1ander«; Wi/movsky-Levy, Zivilprozessordnungflir das Deulsche
I(eich § 24 1(23): »... gilt zu Gunsteu nich bloss klagender Inliinder, sondern auch klagender' AusIander".) Náwr, že může u tuzemského sudišt"
Jmění žalovati osobu, bydlící v ci'zozemsku, též žalobce, kteri' má taktéž
své bydliště v cizozemsku, vedl by k nemožným důsledkům, vytčenÝm
v rekursu žalované. Tato poukázala právem k tomu, že ir tom přfp~dč byl
by každý soud, v jehož obvodě by měl' žalovaný, bydlící v cizozemsku
nějaký majetek, přístupným všem CÍ'zincům z celéhosvě!a bez ohled'u n~
jejich bydliště a na místo, kde vznikl sporný nárok a kde má závazek býti
splnen, což zajisté nebylo zákonem zamýšleno, vedlo· by k četným nep'ří
stajnostem a nesrovnalostem jak po stránce formální, tak i věcné, a mohlo
by míti v zápětí i různé zápletky mezinárodní. S toho právního hlediska
nelze ovšem za rozhodnou pokládati okolnost, že žalobce jest českoslo
venskÝm státním příslušníkem. Nemá své hydliště v tuzemsku a pr·Jt·)
nemŮže Se proti žalované, jejíž sídlo .jgst roVněž mimo oblást českoslo
venské rep.ublíky, dovolávati sudíště jmění dle§ 99 j. n., zvláště když
schází veškerý vztah sporných stran k tuzemsku. Vývody dOVOlacího rekursu nejsou tudíž s to, by' vyvrátrly důvody, přičinené: k usnesent soudu
rekursního, nejvyšsí soud nemá příčiny, by se odchýlil od dosavadní judikatury, a proto nebylo vyhověuo dovo·lacímu rekursu•.

Cis. 1639.
Obvodová úřadovna Státního pozemkového úřadu jest oprávněna ku
stižnosti; byl-li dohOdOU vlastnika zabraného statku přepuštěn do vlast-
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nictví pozemek pachtýři,Jenž-neul dn 'Mým p'chtý'em 'fe "",yw-~ooa
ze' 'dne 27. hélii. 191'1, ěís. ~18 Sb. JI. " ll.
Turistickému ~II[U nepnsluOl pežadovllcínárok na nemovitost, spaclt.
tovanou k éčel6. lurl.tlckým.
iRozh. ze dne 25. dubna 1922, l( I 476/22.)
Odbor turistického spolku domá'hal se dle § 28 zákona ze dne 27. května
1919, čís•. 318 sb. z. a n., by mu byla přiznána do- vlastnictví stavební parcela, jím spachtovaná, na níž vystavěl turlstickou útulnu. Vlastník stavební parcely, jež náležela K majetku zabranému, uzavřel, aniž by sl byl
vyžáda'l svolení Státního pozemkového úřadu s požadovate!em dohodu,
dle níž uznal nárok jeho na postoupeni stavební parcely do vlastnictví.
S o udp r v é s t o I i c e přiznal žadateli požadovaný pozeme-k do vlastnlctvi, rek u r sní s o u d kn stížnosti obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu a finanční pr'okuratury požadova'CÍ nárok zamítl. D ů
vod y: Nenl pochybnosti, že jak obvodová úřadovna Státního pozemkového úřadu, tak i česká finanční prokuratura jsou oprávněny, stížnost
podati, protože svěřenské panství, k němuž požadovaný pozemek náleží,
jedle zákon", ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n., státem zabráno,
stát má tedy k majetku tomu vyhražena práva', jež ,hájiti je povolána fi~
nanční prokuratura dle Ji 1, 2 a 15 nařízen, veiíkerého ministerstva ze dne
9. března 1898, čís. 41 f. zák. a Ob'Vodováf>řadovna Státního pozemkového úřadu jako orgán tohoto je zmocněna předpisem §§ -4' a 7 zákona ze
due ll. "ervna 1919, čís. 330 sb. z. a IT., zastupoV1atj s~át 00' do 'Všech práv
a závazků vzniklých prováděním záJkona o zabráni velkéhO' majetku pozemkového. Jde to, zda vůči dohodě, ,dle které vlastní'k statku uznal nároky požadujícího spolku, může soud přece zk()umati, zdaH: tu jsou podmínky stanovené zákonem a dle toho po pflpaďě nárok zamítnouti. Soud
p:rvé stolice osvojíl si toto práv(), pfiznávaje nMol< jen -částečně a co d()
části ho zamítaje. Soud rekursuí uznává stanovisko to za správné. Soud
má povinnost zkoumati a rozhodnouti, zda jsou tu p()dmínky zákona
o drobných pachtýříoh, což zřejmě, vysvitá z příp"du, kde dl()uholetý
pachtýř, narukovav za války, musil se vzdáti pachtu pozemku, kte!'Ý pak
měla na dále v pachtu osoba iiná až do doby, kdy působ,ti počal zákon
o drobných pachtýřkh, oba pa,chtýt; pak své nároky přihlásm a' vlastnik
statku uznal nárok pozdějšího paohtýře zřejmě neodůvodněný, kdežto nárok dřívějšího pachtýře ,hyl dle §§ 1 a 6 zákona plně oduvodněn 1 musil
býti jemu přÍ'znán, ač vlastník odporoval. Ve věci jsou stížnosti odůvod
něny. PožadUjÍCÍ spolek opírá svůj nárok o předpis § 28 zákona' O' drob~
ných pachtýříoh a dlužno tedy zk()uma>ti, zdal! a pokud jsou tu podmínky
předpisu toho. Dle § 28 zákona má právo požado,vacl také majitel stavení
zbudovaného na pozemku pO!chtovaném a sice jednak na plochu stavením
zaujatou, jednak na pozemky, sloužící k jeho užívání (na př. dvorky, zahrádky a pod.). K době trvání pachtu se nehledL Soud rekursn! má za to,
že nárok požadovatelův vůbec nemá v záko,ně opory. Zákon ze dne 27.
května 1919, čís. 318 sb. z. a n., platí dle nadpisU' svého pOuze pro drobné
pachtý,ře, za jakého nelze pokládati požadu'jÍcí spolek; také z celého ducha
zákona' je patrno, že nároky vlastnické dle zákona toho mohou činiti jen
osoby, které stavení na pachtovaném pozemku zbudovaného sami! nebo
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se SVOll rodinou obyvaií, jak předpis § 3 zákona toho žádá čehož u požadujíclJ](} spolku není a z tohoto předpisu-, jakOž i z nadpisd .kona dlužno
souditi, že zákon chtě! chrániti jen nároky pachtýřu půá" zemědělské,
a nebylo zajisté úmyslem Zákonodárcovým, poskytnouti právo k nabytí
po?emků také osobám jiným, zejména osobám právnickým,bYf i tyto slavení nabylyk()upí od osob, které by nárok na přiznání půdy do vlastnictví
měly, kdyby stavení až do púsobnosti zákona samy držely aha užívaly.
A za nedostatku podmínek zákona o drobný-ch paohtýfíoh nelze nárok
požadovatelů uznati. NebDf jde o velký ma-jetek, který hyl dle zákona
ze 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n., "abrán státem. Dle ~ 5 zákona' tohoto
nabyla Československá republika práva, zabraný majetek přejati a přidě~'
lovati. Zákonem ze dne ll. června 1919, čís. 330 sb. z. a n., byJy úkony,
záborovým zákonem státu svěřené, přikázány státnímu pozemkovému
úřaidu a ske - jak z předu uvedeno - předpisy ~ 4 a 7. Dle § 7 z"kona
ze dne 16. dwbna 1919, čís. 215 sb. z. a n., ve znění uOvely ze dne 11. března
1921, čís.. 108 sb. z. a n., vyžadude pak ",cizení, dělení zavazeni pacht a
nájen; zabraného majetku svolení pozemkového úřad~,bez něh~ž je neplatne. Proto také dohcda mezi požadujícím spolkem a zástupcem svě.
řenského panství z prosince 1919 je neplatna potud-, pokud se jí nedostalo
svolení státního pozemk{)vého úřadu. Takov'é svolení vykázáno není, naopak z vyjádření Obvo·dové úřadovny Státního pozemkového úřadú
v Praze z 30. prosince 1921 a ze stížnosti Obvodové úřado-vny téhož úřadu
na přikazovací usnesení prvého soudu vyplývá, že k p-řevodu práva vlastniakého na požadovaci' spolek nesvoluje.
Ne i v y š š í s o u d nevyhověl do-volací stížnosti.
DŮVOdy:

Co se tyče legitimace Obvodové úřadovny Státního pozemkového úřadu
a f"i,nanční prnkuratury k rekursu, na. nějž rekursní soud, změniv usneseni
prvého soudce, nárok požadovatelů'V zamítl, nelze Ji aS'PoĎ prvému z těchto.
úfadů ll'přHi. Dle § 9 nesp. říz. přísluší právo stížllosti každému, kdo se
~patřením soudu stížen dtí, t. j. jehož prá" opatření se dotýká, tedy každý
JIm dotčený účastník. Poněvadž pak stát záborem - a že jde o zahranou
půdu, je bezespomo - nabyl na zabranou pudu nárok dle obs_ahu záborového zákona, jest bezesporně i on účastníkem v záležíto·stech, kde Jde
o přikázání zabrané půdy· drobným pachtýřům dle zákona ze dne 27,
května 191,}, čís. 318 sb. z. a n. O tom lze tím méně pochyhovati, kdyŽ
~le § ~O lit. b) vsunutého novelou ze dne 1. dubna 1921, čís. 166 sh. z. a n.,
cl. I. ht. Ch máže stát pozemkovým úřadem žádati, a'by soud tl zabrané.
Půdy řízení s drobnými pachtýři zast~vil" J'láwky státu na zahranou půdu
nemohou býti alterovány ani dohodou mezi vlastníkem a pachýřem, pak-li'
nejde o pachtýře drobného ve smyslu citovaného zákona ze dne 27. května
1919, čÍs. 318 sb. z. a n., t. j. malého zemědělce. Spadá"1i pachtýř pod
tento zákon, není arci třeba k dohodě mezi ním a vlas.tníkem schválení
Státního pozemkového úřadu, třeba pO!chtýři některá podmínka pož"dovacího nároku, na př. zákonná doba chyběla. Nespadá-Ii však pachtýř
pod pojem drobného zemědělce po rozumu tohoto .zákona není dohoda
~ez s~hválení Státního pozemkového úřadu platna, nebo-f
je to obycemé zcizeni jako každé iiné, předsevzaté mimo požadovací zákon, a platí
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prn ni předpis § 7 záb. _ zj_k~z.t1.ěui_t:JO'veljr 7 11 hř-ezna.-l921, ____ čls. 108sb. z. a n., sice by, kdyby dohody bez této kontreuy připuštěny byly,
vlastníkům bylo umožuěno, zabranou půdu rozkramařiti osobám, jež drobnými zemědělskými pachtýři anebo vůbec pachtýři nejsou, a' tak účinky
záboru a cíle agrární reformy mařiti. Stát má tedy rozhodně právo' stížnosti,u.plátňuie-li, že požadovatelnení drobný zemMělec, a jde jen o to,.
kdo je jménem jeho k stížnosti legitimován. Dle § 4 zákona ze dne ll.
června 1919, čís; 330 sb. z. a n., zastupuje stát p o zem k o v Ý ú řad
co do všech práv ázáv<tzků vzniklých 9IOváděním zákonů o záboru, zejména též vůči soudům. Že tedy státní pozemkový úřad legitimován by
byl, nemůže býti pochyby. Ale dle § 8 téhož zákona muže nařízením pře
nesena býti část pusobnosti Státního pozemkového úřadu na odborov:'
úřadovny pro jednotlivé územní obvody. To' se stalo nařízením ze dne
6. července 1920, čís. 451 sb. z. a n., jehož § 5, změněný nyní nařízením
ze dne 23. června 1921, čís. 225 sb. z. a n., vymezuje obor púsobnos,ti
obvodových úřadoven. Vzhledem kpředpisúm čís. 1 a 10 tohoto § však
nelze pochybovati, že o b vod o v á ú řad o vn il' oprávněna jest k hájení práv státu na majetek zabraný v jejím obvodu Se nalézající í v rámci
zákona o zajištění pudy drobným pachtýřum, vždy! ona jest dle ČÍs.· 1
oprávněna, není-lL překročena mez tam vytčená, čemuž v tomto případ:ě
není, uděliti svolení k zcizení jeho a tedy je! j proti disposi:cím bez tohoto
svoJení předsevzatým hájiti. Netřeba tedy ani vyšetřovati, zdali také finanční prokuratura vzhledem kelt. I§ 4 zák. opaz. úř. k zastupování zájmů
státních povo.Jána byla, nebo! stačí, když jeden z podaný'ch rekursů byl
podán úřadem k tomu legitimovaným.
Ve věci samé nelze pochybovati, že požadovatcl skutečně mezi drobné
zemědělské pachtýře nepatří a tudíž pod požadovací zákon vůbe'c nespadá. Ne<s,Jedujef vúbec dle zemědělské, ný,brž, jak již z jeho', názvu patrno - stanovy předloženy nebyly - turistické neb podobné. Neprávem
odvolává se na §. 28 požad. zák., nebo! tento musí vykládáu býtl v duchu
celého zákona, jenž má za účel, převésti do vlastnidví pachtýřů. půdu,
kterou po dlouhá léta prad rukou svých obdělávali (§ 1 odstave,c prvý
a třetí, pak § 3 odstavec prvý), a to pouze zemědělských pachtýřů drob"
ných, t. j. takových, kteří v zemědělství obživu svou aneb aspoň podstatný
doplněk její hledaií a vlastní zemědělské půdy dostatečnou výměru nemají.
Dle toho má dle § 28 právo požadovad na spachtovaný pozemek jen ten
majitel budovy na něm postavené, který jako'dr'obnýčlověk v budově
a tudíž na požadovaném pozemku bydlí (§ 3 odst. 1), nebo budovy užívá
jako hospodářského stavení při svém drobném zemědělství na p'ř. jako
sto,doly. Na požadující spolek však tytO' podmínky nedopadají a nepřísluší
mn tedy právo požadovací, aniž by třeba bylo řešiti otázku, zdali ziÍ'kon
vztahuje se vůbec jen na' OSOby fysické a Zdil tedy osoby právnické nac
prosto vylučuje čili nic. Neprávem odvolává se tudíž spolek na dohodu
s vlastníkem uzavřenou, ale státem, na' jeho" úkor Se stala, neschválenou.
Čís.

1640.'

DohOda (1 příslušnosti{§ l04j. n.) muže se státi také tim, že věřitel dodá
dlnžníku osnovu dlUhopisu, obsahující prorogační doložku, a dlužník vrátí
vyplněný a podepsaný dluhopis věřiteli.

Vzeše!",H mezi věřitelem a majitelem hypoteky SPOi (; otázku měny a
majitel hYDoteky, složiv na soudě celý ohnos DOhledávky v měně, v níž
dle svého domnělÚ jest oprávněn platiti, domáhá se žalobou nálezu, že
složení na soudě stalo se právem,a vydání výmazné kvitance, brání touto
žalobou zahájený spor sporu o žalobě věřitele o zaplaceni ve měně, na niž
on si činí uárok.
Opětné rozepři vadí I spor zahájený v cizozemsku, předpokládajíc vzájemnou vykonatelnost rozsudků obou států.

Ž~lobou, zadanou roku 1921 li okresního sc,udu v tfanšpachu v Cechách
domáhal se žalobce, by mu byl zaplaceu v markách dluh, vtělený v tét~
měně na vídeňském domě žalovaného. Místní příslušuost opřel žalobce
o odstavec 8. dluhopisu, jímž se dlužník pro všechny spory z dltl'žního
poměru pOdrobii příslušnosti okresního soudUl v tfanšpachu. Protižalobě
vznesl žalovaný námitku místní a věené nepříslušnosti a zahájené rozepře, jež odůvodňoval ohledně pr'Vých dvou tím, že dluhopisem nelze založiti příslušnost dle § 104 j. n., ohledně této pak tím, že složil dluh n depo,'itniho úřadu ve Vídni v korunách rakouských a domáhal se žalobou zacanou koncem roku 1920 li zemského civilného soudUl ve Vídni zjištění,
že dluh zanikl. S o udp r v é s t o I i e e vyhověl námi:tkám místuí a 'Věcné
nepříslušnosti a zahájené rozepře a žalobu odmítl. Rek II r sní s o II d
zamítl námitky místní a věcné nepříslušnosti i, zahájené rozepře.
N'e jv y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, pokud se týkal
námitky místní a věcné nepříslušno,sti, vyhověl mu, však co do' námitky
zahájené rozepře a obnovil v tomto směru usnesení prvého soudu.
nůvody:

Jakohstinný průkaz prowgace dovolaného okresního soudu v Hanšpachu byl k žalobě připO'jen opis dluhopisu ze dne 16. květua' 1914, jeho,ž
prvopis později byl předložen. Pokud jde o otázku, byla-li vÝslovná úmluva
ve smyslu § 104 j. n. soudu již v žalobě listinou prokázárra, l'ze ovšem dle
jasného doslo'Vu § 104 j. n. míti zření jen k tomutO' dluhopiSU, nikoliv k dopisum ze dne 5. a 7. května 1914, které byly předloženy teprv při roku ze
dne 7. října 1921. Dle názoru nejv~ššího soudu jest však již zmíněný dluhopis dostatečným průkazem smluvené přís.lušnosti okresního' soudu v Hanšpachu. Jeldlnhopis vyhotoven na formuláři 'žalujÍCí spOřitelny, jehoLi odsta'Vec 8. obsahuje vytištěné ustanovení, že se dlužník Pro všechny spory
z právního. poměru, založenéhO' dlužním !lstem, pOdr'obuje příslušnosti
okresuího soudu v Hanšpaohu j"kožtó' soudu tímto umluveného. Ze samé
povahy věci vypi~'vá, že tento formulář, obs~ahujíd Osnovu smlouvy. o zápůjčku a příslušné návrhy věřitelky, dlužník po případě ,jeho právní zá.stupce obdrželi od žalující spořitelny. Vyplnený dlUlžní' list .jest tudíž Iisti·
nou, která, pocházejíc od žalujíc! spořitelny, žalovanému byla zaslána,
tímto vyplněna a podepsána, žalující spořitelnou převzata a soudO' před
ložena a prokazuje úmluvu oprorogaei okresního soudu v tfanšpachu. To
stačí, poněvadž zákon v § 104 j. n. žádá nikoliv písemnou dohodu, jako
§ 88 j. n. v původním znění, nýbrž výslovnou úmluvou, která byla' soudu
Civilní rozhodnuti. IV.
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listinou prokázána, "těmto požadavbim \lytt>--vyltewWD. V lour-smyslu
zapsána také do repertoria nálezů bývalého ví,deňského nejvyššího soudu
právní věta pod čís. 230, jejíž předpoklady nikterak se nezměnily, od rlÍi
Se odchýliti československý nejvyšší soud nemá žádné přfčiny. Pokud žalo,vaný v dovolacím rekursu vytýká, že případná úmluva mezi ža,lující spořitelnou a osobním dlužníkem Felixem M-em neváže jej ,jak'o dlužníka hypotečního, stačHo by vlastně poukázati k tomu, že tato námitka nebyla
v první staHei vznesena a pr,oto jest v opravném řízení nedovolenou novotou. Než námItka není ani odůvodněna, neboť dle ustálené judikaturypřechází - nehledk k § 1407 (nové znění) obč. zák. - dluh, zapsaný v pozemkové knize, na každého nabyvatele hypoteky se všemi závazkY a vedlejšímj ustanoveními tak, jak zjevny j,s.au z dlužního listu, založeného
ve sbírce listin, tedy zejména i s úmluvou o prorogll'ci. Pokud se tkne námitek místní a věcné nepříslušnosti dovolaného s.audu, jest tudíž dovolací
rekurs bezdůvodný.
Naproti tomu nelze mu npřiti opr:>vněnosti co do námi'tky zahájené
rozepře. Žalohou, podanou u okresního soudu v tlanspachu žádá! žalu}ící
spOřitelna zapravení zbytkcvé pohledávky váznoucí pro nl na ví'ďeňském
domě žalovaného, i s dlužnými' paušálními splátkami, nplatňujíc, že dluh
trvá dosud ve výši v žalobě uvedené, kdežt.a ve sporu, zahájeném u zemského soudu ve Vídni pře d podáním této žaloby, hypoteční dlužník,
tvrdě, že pohledávka se vším příslušenstvím zanikla slo-žením valuty
k soudu, domáhá se výroku, že složení j;est ospravedlllěllO, a vydání vý-mazné kvitance. Strany rozcházejí se v obou spor'ech vlastně jen potud,
že spořitelna tvrdí povinnost dlužník~, platiti v říšsko-německých markáoh, dlužník však po'pírá tuto povinnost a namítá, že jest oprávněll platiti
rakouskými: korunami, a tOl v poměru 100 Mk = 17 K: 60 h r,ak. Jest tu
tedy v pravdě uejen totožnost s-porných stran a právního důvodu, nýbrž
il - hy! ne formálně a dle dos10vu, tož přece svou podstatou - totožnost
žalobního nároku, což patrno nejlépe z toho, že, kdyby bylo ve vídeňském
sporu vyhověno žalobě a' u,znáno, že spořitelna jest povinna, vydati dlužníkovi výmaznon kvitanci o sporné pohledávce, bylO' by tím zároveň
rozhodnuto, že pohledávka netrvá POi právu, a nárok na její zaplacení,
uplatňovaný u okresního soudu v tlanšpachu, jest bezdůvodný. Případná
opačná rozhodnutí zdejšlch soudů byla by tedy ve zřejmém odporu s' rozsudky rakouskými, oba by se n~vzájem vylučovaly a nemohly by vedle
sebe obstáti, a právě tomu má býti čeleno námitkou zahájené rozepře,
Že žaloba n vydání výmazné kvitance byla podána v ci"-,orzemslm, nepře-o
káží. Bylo by to závadou jen tehdy, kdyby cizozemský mzsudek nebyl
v tuzemsku vykonatelný. Vykonatelnost rozsudků rakou:skýoh soudů v tuzemsku zaručena všaknaořítzením vlády ze dne 19. března 1919, čís. 145
sb. z. a n. Mohla by býti nadhozena jen otázka, zda p'řes to v tomtO' pHpadě vykonatelnost rakouských rozsudků není vyloučena ustanovením § 80
čís. 1 ex. ř., který nebyl v dotčeném nařízení zbaven platnosti'. Tomu by_
t~k bylo, kdyby se mělo za to, že ustanovení odstavce 8. dlužního listu
půsoa,ítaké vůči spořitelně tak, že i !at.a ve všech sporech z právního
poměru, založeného dlužním listem, mŮ'že býti žalována výlučně u okres,
niho sou-du v tlanšpachu, rozepře o vydá:ní výmazné kvItance tedy dle
předpisů o pří'slušnosti, platných v tuzemsku, v Rakousku' nemohla býti
zaMjena'. Tohoto předp.akladu však tu není, nebo! výlučný soud, umluvený
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v odstavci 8. dlužního listu, platí jen proti dln'žníkovi, nikoli proti spořitelně,
v jejíž prospěch byl ujednán. Proto bylo vyhověno d.avol"címu rekursll
co do námitky zahájené rozepře, usnesení soudu rekursního v té čásU
změněno a obnoveno usnesení prvního soudu, pokud jím žaloba hyla .ad'mítnuta pro zahájenou rozepři.
Čls. 1641.
Nepřipus/n.ast pořadu práva pm nárok
při služební obchůzce zastřelil psa.

na odškodné proti

četnikovl,

jenž

(Rozh. ze dne 26. dubna 1922, R í 484/22.)
Zalovaný četník při své úl-ední obchůzce svMeným mu rayonem zapsa žalobcova v domuění, že pes je stižen vzteklinou. O žalobě na
náhradu škody rozhodl soud p r v é s t o I i ce ve věci samé. O d vo I a ci
s o ud zrušil napadený rozsOIdek ; s předchozím řízením jako zmatečný a
odmítl žalobu. D ů vod y.: Dle zákona ze dne 14. dubna 19'20, čís. 299 sb.
z. a n. o četnictvu jest četnictvo- republiky, Čsl. 'orgánem politické, správy
státní, podřízeným ve výkOllU služby bezpečnostní politickým úřadům
státním, a jest úkolem jeho-, by podle platných zákonných předpiSŮ a podle
nařízení příslušných úřadů státních udržovalo- v celém území republlky
Čsl. veřejný pořádek a veřejnou; bezpečnost (§§, 1, 2 a 7 dt. zák.). Pakli
- jak zjištěno, žalovaný nikoliv jako osohai soukl"omá, nýbrž j a k o
ú ř e dní o s o ba <č e t níM při své služební obchůzce zastřelil žalobcova psa, po-dléhá výkon žalovaného předpisu dvorského dekretu ze dne
14. března 1806, čís.758 sb. z. s., podle kterého stMní úředníci pr.o své
úřední výkony. nesmějí býti so'udně žal-o váni. Tento předpiS nebyl zrušen
pozdějším zákonodárstvím, naopak platí nadále dle ,§ 1 j. n. a je nerozhodno, zda žalovaný ve své úřední činnosti překročil meze Působr:osti
mu vytčené čili nic, stačí, že formálně Vystupoval jako orgán státní spravy,
nebo! zmíněný dvorský dekret chrání státní funkcionáře před žalahou,
a! již ve svém oboru překročili meze svého oprávnění čll] nic. K nepří
pustnosti pořadu práva mus.f soud ,kterékoli stonce z úřední povinnosti
hleděti a Jlhledá-ll její :podstatu, musí z úřední- povinnosti zru-šlti řízenI pokud se tÝče pak wudu' odvolacího zrušiti I rozsudek - jako zmatečné a
žalobu odmítnouti (§§ 42 j. n., 477 čís. 6, 478 odstavec prvý a 494 C. ř. s.).
Důsledky tyto platí plnou měrotr i v tomto případě'.
N e h yš š í s o u d nevyhověl rekursu.
střelil

DÍl

v 0<1 y:

Správně uvedl odvolací soud, že četnictvo jest dle zákona ze dne
14. dubna 1920, ,čís. 299 s!J. Z. a n. orgánem pomi<Cké správy státní, podřízeným politickým úřadům státním. Pak-ll, jak zjistěno nižšími stolic-emi, žalovaný ves v é ú ř e d TI! p ů s o b n o s t i, jako, 'četník, tedy jako
osoba úřední, při služební obchůzce psa žalohcova zastřeLil, a to, jak dle
svědectví Václa'Va R-a první s,oud zjistll, zcela oprávněně, takže proti
němu ani dis-ciplinátní řízení zavedeno nebJ7l1o, nenÍ: pro- nárok na náhradu
škody způsobené zabitím psa proti němu dle dvor. dekretu ze dne 14.
27-,
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1806, čÍs. 758 sll. "Z:"(ť 11. POl ad jJiďv-a-PŤÍpu-sllI-S' lil a-cthTŽnu' žalobu
takovou odmítnouti. Ustanovení tohoto dvor. dekretu by nebylo lze užíti,
kdyby žalovaný byl jednal mimo ob'Or působnosti jemu přikázané, nebo!
takové iednání by nebylo jednáním úředním, avšak případu toho zde, Jak'
prvnl s~ud zjistil, nenL Uznal-li tedy odvolací soud za těchto oko:'.'ostí, že
v tomto případě je pořad práva vyloučen, pak neposoudl'l pnpad po
stránce právní mylně.
ČíS, 1642,
Věci »ztracené" vyznačuje pozbytí skutečné vlády nad nimi za okol.
ností, že stav ten dlužno pokládati za ,trvalý a zuovunabytí vlády nad
věcmi za věc pouhé uáhody.
Nárok na nálezné není vyloučen ani tím. ioe nálezce ihned poznal, komu
nalezená věc patří, ani tím, že byl k vlastníku v poměru učňovském.

(Rozh. ze dne 26. dubna 1922, Rv'I 7/22.)
Na matce žalovaného spáchána byla v lednu 1919 loupežná vražda, při
byly jí uloupeny různé skvo-sty a papírové peníze. Několik měs!ců
po té nas'el učeň žalovaného ve stáji v hnoji zahrabánu část "loupenych
peněz a skvostů a iežto žalovaný, jediný tu dědk zavražděné, zdráhal se
vyplatiti mu' nálezn'é, domáhal Se ho žalobou, jež byl~ obě man i ž š í m i
s o u d y zamítnuta.
N e j v y Š š í s o· u d žaloM vyhověl.
čemž

Důvody:

Rozsudky ,obou nižších stoHc byl žalobní nárok zamítnu!. Sond prvé
sto.Jice uznává že penfze a cenné věci, jež žal'obce našel, pokládati: jest
v poměru k ž~lovanému za »ztracené«, s,Qudí však, že tím okamžikem,
kdy je žalobce našel. ožila držební vůle žalovaného a ž~ žalob,ce, jsa )ako
učeň žalovaného povinen věci jeho před ztrátou a poskozemm chmmlI,
nezjedna'l pro žalovaného svou' činností žádných' práv, když se dle této
své povinnosti jménem jeho těohto věGí ujal. Na straně žalovaného nelze
prý tedy mluviti o »nálezu". Žalobci, kterého jinak pokládati jest za
»nálezce« "Wvedených věcí, nepřísluší prST odměna za nález ,I(nálezné), ježto
věděl, že jde o majetkové věci' žalnvaného 'a mimo' to jako jeho učeň, jemu
k věrnosti povj1nný, nemá nároku na ná'lezné vÚ!bec. Slib odměny ža'lovaným postrádá prý platnéh'O právního dúvodu a jest právně bezúčinným.
Soud druhé stolice míní zase,že nejde vŮlbec o nález, nehol penďze bkvosty
byly v detenci žalovaného, který po smrti své matky ujal Se držby jejího
domku a chlévku v němž vělei byly nalezeny, a jeho držební vůle vztahovala se. i na hnúj ~ ,chlévě a věd v hnoji tom uschov;a1né. Tomutol právnímu
názoru předchozích stolic nelze přisvědčiti. Dle obecného významu slavného i pojmu. právního jest p-od »ztr'ac.enými! vécmj:« rozuměti ony věci
movité které nejsou v ničí viditelné držbě a při'šly z vláJdy svého, dřívěj
šího d;žitele - lhcstejno kterým způsobem - bez jeho vědomí. Na rozdH
od včcí pouze z nedopatření založený_ch, o kterÝch se přechodně neví,
kde jsou, důvodně však .soudili lze, že se časem najdou, ježto jsou pravdě
podobně v dosahu držeb ní moci ji'ch majitele, jest pokládati za' »ztra-

cené veCl« i ony přcdmčty, které přišly ze skutečné vlády jich držitele
bez jeho vědemí, zflstaly třeba v jeho oblastř držební, ale dostaly se na
místo maji,teli neznámé, jilCh určení nevhodné anebo' pro jejich znovudosažení nepříhodné, takže maiitel jich dle pravidelného běhu věcí nemůže
již počítati, že věci dostane zpět do své vlády jinak než čirou l1&hodou.
. Směrodatným znakem věcí ztracených je tudiž ztráta skutečné vlády nad
ními za okolností, že ztrátu tu pokládati' jest za trvaleu a znovunabytí iieh
z~ dílo pouhé náhody. V tomto případě nemůže však míti rozhodného významu. zda· se ztráta udála ve vlastní držebnl o'blasli majitele či: mimo ni,
Ztratí-li kdo věc venku na místě frekventovaném, může zaj'lsté splše počitati na znovunabytí její než-li ten, kdo ztratil v oblasti své majetnosti
ku př. drahocenný démantový prsten, který mu nepozotovaně do žumpy,
slámy, sena ve stodole, do záchodu anebo prohlubně zasypané rumem a
pod. spadl. Jest ovšem otázkou případu, kdy jde o takovÝ poměr »věcí
ztracen~Tch«. V tomto případě je zcela nepochybno, že jde o })věci ztracené«
v obvyklém slovném i právním smyslu. Jak nižší soudy zjistHy, přišly
peníze a skvosty, o něž jde, z faktické vlády jejich majiltelky Emilie D-ové
v době, kdy na ní spáchána byla loupežná vra:žda, která se udála' v noci
na den 12. ledna 1919. Není pochybnosti, že ji,ž od této doby bylo po
úkrytu u.loupených věcí pátráno nejen domácími lidmi, nýbrž i z dúvodů
trestního vyšetřování i orgány veřejné bezpečností a to' za>jisté především
v držební 'Oblasti zavražděné. Zůstaly"li přes to uloupené věci nevypátrány
a byly-li obieveny náhodou teprve, když žal'O'bce dne 16. dubna 1919 tedy
po více než 3 měsfcfch dal do chlévka pro vepIový dohytek krmÍ'! husu,
není pochybnosti, že jde tu o typický poměr »věcí ztracených" I(z držeb ni
obla'stí maiitele) a o typický případ náhody, která majiteli: přiVOdila 2)novunabytí ztracené vlády nad nimi. Pouhá vůle držební, k tomu ještě neuvě
domnělá co do předmětu držebního, na niž odvolací soud důraz klade a
pro kterou v tomto případě vlastnost nálezu vylnčuje. nemění ničeho na
podstatě věei: neboť rD'zhod'uje ztráta skutečné vlády nad ved; této však
žalovaný zcel", nepochybně neměl, třebas peníze a skvosty byly v ieho.
chlévku a pod hnojem v lomto chlívku. Kdyby byl měl vlá'du nad věcmi,
nebyl by je jistě ponechal v takovémto úkrytu. Kdyby měla r02)hodovati
pouhá držební vúle, které se ov šem vlaslník ztracených věcí z pravidla
nevzdává, poz'byla by ustanovení o' věcech ztracenych, věcech skrytých
(§ 388 a násl. a 395 a' násl. obě. zák,) z praví dia svého smys,lu, a docela
i předpis o pokladu -\§, 398 a násl. ohč. zák.) ztmt]l by svéh{) 'Oprávnění.
Při věcech skrytých Vystupuje držební vide zvlášť vý'značně, neboť si
vlastník zajišťuje držbu, vláJdu nad věcmi tím, že je zakopá. zazdí nebo
jinak ukryje; přesto však musí platiti nálezné, neprokáže-Ii, že,·o věcech
a' úkrytu jkh dříve věděl. Vlastník pozemku drží pozemek i s tím, co
jest v něm a pod nim, přes to 'však'nenabÝVá celého pokladu. Uvádí-l~
soud prvé stolice, že vúčil žalovanému nemůže b}Tti řeči -o nálezu, ježto
žalobce jemu, svou činností žádných práv nezjednal, spočívá tento názor
na nejasné a umělé právní konstrukci, kteroU' nelze uvésti v soulad s právním pojmem nálezu. Žalobce dop{)!1lohl žalovanému svou činnosti k vládě
nad věcmi. které tento za daných okolnos-tí musil pokládati za trvale
ztracené, a přivodil mu tedy majetkoprávní prospěchy, které zákon odmě
ňUje nálezným. Je! náleznédle svého zákonodárného účelu v první řadě
slu'šnou a' spravedlivou odměnou za péči, kterou nálezce vynaloží ve pro-
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spěch majetkoprávníCh'zájmů toho, kdo ztráty utrpěl, a za majetko·vý pro-

hnutelnou ztrátou vztažně zkázou zachránil a náleží jemu ji'ž z tohoto

spěch, jejž
ková péče

důvodU' odmětlia' v
prvé stolice měly

mu touto čitmostí přivodil, ovšem a·le také vzpruhou, aby tao cizí majetkový zájem byla vynaložena. Moment odměny za
poctivost, který v nálezném rovněž tkvi, jest již významu podřadnějšího:
nálezné přísluší nálezci zajisté i tehdy, když poctivost prostě zachovati
musil na př. proto, že nález udál se u přítomnosti strážl1líka nebo vlastníka'
věci sama, jak tomu je v tomt{) případě, v němž nález udal se za' přítom
nosti manželky žalovaného. Správně usoudil soud prvé sltolice, že jedině
činnost žalobce byla kausální pro celý nález, lalabcl přís·lu1šítedy nálezné
zcela nepochybně a· nelze souhlasiti s -názorem soudu ]}tvé stoli'ce, který
mu tento nárokodplrá jednak proto, že žalobce jako učeň žal{)vaného měl
již následkem tohoto poměru věrnosti povinnost ochrániti věc> pánovy
před ztrátou a po·škozením, jednak z toho důvodu, že věděl, že nalezené
věci patří zavražděné Emilii D-ové pokud se týče tehdy již žalovanému
jako je.jímu jedinému dědici. Pokud jde o důvod první, nerozlišuje' zákon
v té příčině vůbec. Učedník je dle .~ 99 b) živn. ř. ovšem povinen svému
učebnímu. pánovi pos.!ušností, věrností a mlčelivostí ... Tato povinnost
za.vazuje ho, by zastával a chráni! prospěch svéh'O pána v živn{)slt a samozřejmě opomíjel vše, 00 by pána hmotně' mohlo· poškozovati. Z toho však
nevyplývá, že by ll'čedník neměl nároku ,na nálezné, když najde ztracené
věci pánovy, nebo/činnost taková jako čistě náhodná, činn'Ost docela
zvláštní právní po·vahy nemitže býti počítána k obvyklým povinnostem,
vyplývajícím z povinné věme'sti učně k učebnímu pánovi. Ale ií kdyby
učeň dÍlsledkem této věrnostI povinen byl se učiněného nálezu ujmouti,
nevylučuje to nárok jeho na náJezné, když zákon bez rozlišování činnost
ta'loovou tímto nárokem vybavuje. Správně uvádí žalobce v odvolání
obdohou" že i bezpečnostní strážník v příčině cizího majetku má snad ještě,
větší povinno·st k péči o věrno,s,!i a přes to mw v přípaďech nálezu přís,luší
zcela nepochybně n<ilezné. K činnosti, jež r'Ozumí se pojmem nálezu, totiž
k obstarání ciziho zájmu v příčině ztracený'oh věcí nenldle zákona nikdo
povinen, ov:šem ale nesmí nikdo, kdo nález učiní a se věci nalezené uďme,
jej zatajiti' a sobě přivlastniti ':§ 201 lit. c tr. zák.). Obstará"ll tuto' činno.st
způsobem, jak z;í:i<on předpisuje, náleží mu odměna ve způsobu nálezného.
Poui<az na § 176 II. c tr. zák. není případným. Ještě méně lze souhlasiti
s dův{)dem druhým, který sPočívá na mylném vÝ'kladu § 389 obč. zák.
Zákon v té příčině nerozhoduje a nespr'ávnost vý1klaďll' vypl'Í'v,á jasně
z předpisUl § 396 obč. zák,nebo! nebylo by lze pochopiti, proč by mě,lo
v příčině nálezného platiti jiné hledisko u věcí skrytých než u věcí ztracenÝ'ch. Rozli'šování mezi nálezem, z něhož lze poznati vlastni'ka věcí
ztracených a mezi nálezem, který toho nepřipouští, nebylo by lze srovnati
Se zákonOdárným účelem nálezného, jak byl shora' vyložen, a vedlo by
k důsledkům s právního hlediska zcela pwtismyslným. V kmto případě
jest však žalobní nárok oprávněn il s hlediska § 403 obč. zák, neboť dle
trestních spisů, jež sloužily za základ skutkovým zjištěním prvé stolice,
hyl" p.apírové peníze i skvosty nalezeny a vyhrabány z hnoje, kde vysazeny byly poškození a pomalé, zkáze .UváŽí-ll se, že s největší pravdě
podobností byly by tyto cellJné věci asi s hnOjem vyházeny na hnojlš'tě a
odtud vyvezeny na místo, odkud by pravděpod·ob1'lě se .již do držby vlastníka nedostaly anebo že' by byly v tomto hnoji prodlením času "káze propadly, lze dúvodně tvrditi, že žalobce svou činnc·stí tyto věci před ne vy-

§ 403 obč. zák. dotčená. Dle nepopřeného zjištění soudu
peníze a skvosty zásluhoučLnnosti žalobcovy nalez,;né
a do držby žalovaného převedené v době nálezu ho-dno tu 18.492 K. Oprav'něný žalobní nárok činí tedy 10 pr{)c. z této hodnoty, totiž 1849 K 20 h
(~S 391 a 403 obč.zák). Dovolání bylO' tudíil z uplatněného dovolacího
ďůvodu § 503 ·č. 4 c. ř. s. vyhověti a u změně rozsudků předchozích stolic
tuto částku žalobci přiřknonti.
Čls. 1643.

Manžel jest Dprávněn nalDžiti samostatně s hy tem, jehDž spolnnájemkyní jest manželka, i bez Jejího sDnhlasu.
Splnění smlDuVY o směně bytu, k níž dDŠID se sDuhlasem vlastnlka,
nelze domáhati se na tomto, nýbrž jen na spolnsmluvníku.
<Rozh. ze dne 26. dubna 1922, R,v I 379/22.)
Žalobce umluvil "e žalovaným, že si' navzájem smění byty, a když
žalovaný se zdráhal závazelo splniti, domáha'l se ho žalobou, proti níž
žalovaný kromě námitek, o něž tu nejde, uváděl, že úmluvu o směně bytÍ!
uzavřel bez vědomí své manželky, jež byla sp·o·lunájemkyní bytu a jež
úmluvu· o směně neschválila. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly,
o d vol a cf s o u d uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Jádrem sporu zústává jedině otázka, zda žal'ovaný přes to-, že spolunájemnioí bytu byla
- jak zjištěno - jeho manželka, byl oprávněn by,tem nakl:í:daH, pokud
se týče, zda smlouva směnná, jím uzavřená, víže 1 jehO' manželku. Soud
odv{)lad sdílí sice zásadně stanovisko odvolatelovo, že, najmon-li si dva
lidé byt společně, jest tu právo nedílné, - správně řečeno vzchází tu VllČi
domácímu pánu poměr korreaHly - poněvadž běží o plnění nedílné ~§ 890
oI,č. zák). Nelze O' tom pochybovati, že zásadně nemůže jeden ze spolunájemníků celým bytem (nájemním právem) o své újmě disponovati na
úkor spolunájemníků, zejména že nevázalo by spolunájemníka ujednání
s osobou třetí o směně by'tů. Teuto právní poměr d'Oznává však značné
modifikace v pří]1adě, že spolunájemníky jsou manželé, poměr manželský
zasahuje tu mocně dO' pouhého poměru smluvního' s>výru zvlá1štním rodinnÝm rázem. Jednal-li žalovaný jménem vlastním se žalobcem, zamlčev
smluvní p'Oměr spolunájemní své manželky, nelze po náhledu soudu odvolaciho s úspechem dovolávati se předpisu § 1238 obč. zák., který - jak
i z kontextu §§ 1237 až 1241 obč. zák zřejmo - má ua 2Jřeteli správu
parafernálnlho jmění manželčina;, že -nájemní právo k bytu není takový-m
"jměním", že nelze tu mluviTi o jmění kmenovém neh" kapitále (§ 1239
ob(,. zák.) ani o správě jmění, jes,t na bíledni. Směnil-li žalovaný jako
manžel společný byt s os'Obou třetí, jednal tu jako hlava rodiny. Jemu
náleží PO rozumu § 91 ob-č. zák. "říditi dom2lcuosk; k pojmu domácího
společenství náleží bydlení a stará-li se manžel o vhodný byt třeha
tím způsobem, že směňuje dosavadní byt za jiný - jest 'Opatřeni takové
pokláda'tl za opatření, k němuž jest manžel jako hlava rodiny již dle zákona povolán. Třebas manželka byla s ním ve společném právu nájemním,
nelze o tom pochybovati, že manžel jako takový jest oprávněn SPOlečný
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byt
směniti,
povinna
ho n,a~n~.i~!ž'd~k,v~)IT'~o~W~~~,&-~~~~~~~~~::~,!;;f(~j~~i---92
obč. zák.), nemůže se cítiti zkrácenou ve svých právech opatřením takovým a manžel zastupuje manželku ve věcech takových již ze zákona
(§ 1034 obč. zák), aniž potřebuje k tomu, její plné moci. Učiní-li takové
opatření, nemůže je manželka jeho zvrátitI svým o'dporeul {a. c-ontrario
§ 1238 obč. zák.), není tu nějaké správní opatření o jmění manželčině,
nýbrž zákonné oprávnění l11anže']ovo. Na tomto právu manželově, zákonem
mll zaručeném, nemůže ničeho měni'ti smluvní oprávnění manželčino. které
vyvíjí právní účinky jen v poměru' ku pronajÍmateli, nikoliv však' v poměru jejím k osobě třetí, která, uzavírají'c směnnou smlouvu a byt s jejím
manželem, musil"" přece předpokládati, když věděla, že žalovaný jest ženat, že manžel směňuje byt nikoliv ke svému osobnímu prospěchw, nýbrž
v zájmu společné domácnosti manželské. Že žalobci bylo zllárno. že žalovaný bydli se svou manželkou, jest zjištěno; jednal-li tedy žalovaný jako
hlava rodiny, jednal jako zákonný 'zástupce s'lé manželky {§ 1034 abi'.
záck.) s právním účinkem, také ji vížícím, a jakékoliv obmezení této plné
moci manželovy by bylo dle poslední věty § 1117 obč, zák. vúči žalobci
bezúčinným.

Ne! v y š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

S hlediska davalacího důvadu nesprávné-ho právního posouzení vee!
(§ 503 čís. 4 c. ř. s,), vytýká dovolání především, že doplnění výroku
rozsudkového, provedené odvolacím soudem, není vzhledem k možnosti
exekuce dostatečným, nebo! z výroku není, prý zřejmo, co vše má žalobce
žalovanému plniti, Dovolání jest však v tomto směru neodůvodněno, nebo!
předměty směny jsou. výrokem rozsudku prvého soudu, doplněným výrokem saudu odvolacího, dostatečně irrdividuaHsová-ny. Pokud jde o právní
povahu smlouvy mezi stranami uzavřené, posoudi'] advolad wud věc
správně. Jde o oboustranně závaznou smlouvu, jejímž předmětem jest
směna bytů, tedy nájemních práv k bytům, smlU'vnímL stranami obývaným, a vzájemná koupě instalačních zařízení bytů. Smlouvu tll' posuzovati jest clle všeo'becného U'stanovení' § 861 obč. zák. a .není třeha kontruozaU pr'o ujednání stran pOjem postupu dle §. 1392 ohč. zák., jak, to
činí'dovoláni. Plnění, k němuž se strany onoU' smlouvou zavázaly, není
vůbec nemožné, zakázané a nepřI-čí se dobrým mravům (§§ 878, 879 obč.
zák.), takže jest smlouva svÝm obsahem platná. Okolnost, že snad smlol1'1u
nelze přesně podřaditi pod některou ze smluv .jmenovitě <nominatim) v zákoně uvedených, jest pro posouzení platnosti její a právní-ch účinků jejích
nerozhodnou. Dovolání jest dáti za pravdu ovšem p'Otud, že provedenou
směnou bytů za souhlasn vlastníků domů vzniká přímý nájemní poměr
mezí novym nájemníkem a vlastníkem domu, Hm není však ře'čeoo, že
by oba smě~ite]é nebyli povinniučini,ti podle smlouvy vše, .aby se jim
navzájem G"stalo skutečného užívání bytů, Úmysl su"nnesměřoval k to'
mu, smě'niti pouze nájemní práva k bytům jako taková, nýbrž k tomu, aby
oha směnitelé nabyli také faktického držení a užívání, směněných bytů;
aby tento stranami zamýšlený účin.ek nastaJ:, jest povinnosti obou stran,
provésti všechny úkony, jež vedou k tomuto účinku; úkol1Y ty spočívají

!,o.c----- - v odevzdání uprázdněn-s'ch bytů. Názoru dovolání, že ,na, splnění, toti'Ž

na odevzdácní by tu, by mohl býti žalová:n pouze vlastník domll, nelze
přisvědčiti:; vlastník domu, v nčmž nachází se byt žalovaného, není. přece
v žádném smluvním poměru k žalohci, on projevil pouze souhlas k směně
bytů a žalobce nemá proto příčiny ani právního důvodu, žáda1ti -na něm
'nějaké plnění, jež není' ani. ,v' jeho moci, nýbrž v moci žalovaného. Dovolání vytýká dále rozsudku· odvolacího soudu, že ods·cudil žalovaného
k plnění, ke kterému nemúže b~'ti excku,čně donucen, a že soudH o právu
os'oby na sporu nesúčastněné, totiž manželky žalovaného. --Žalovaný nemohl prý býti odsouzen k odevzdáqí celéhO! bytu, nýbrž pouze k odevzdání'
podílu, který mu náleží. Dovolatel sice uznává, že manželi. příslu$í dle
§ 91 obč. zák., říditi domácnost, že jest oprávněn vyhledat, byt a že jest
manželka povinna do navého bytu s ním se nastěhovati, domnívá se však,
že z toho neplyne, že by byl oprá:vněn vlastním jménem adevzda'ti celý
byt žalo-bel, jak rozsudek uznává. Ani v tomto směru není dovolání odúvodněno, při'. čemž se poukazuje na správné a jasné vývody rozsudku
odvolacího soudu, Manžel jako hlava. rc-diny jest oprávněn i bez souhlasu
manželky najmouti společný byt pro sebe a pro ni, dáti z bytu výpověď
a směniti jej za' jinÝ, Veškeré tyto úkony patří k záležitostem, jichž vedení
náleží manželi dle §§ 91, 92 a 1034 'Obč, zák. Byl-Ir však dovolate! sám
oprávněn k takovým úkonům i bez souhlasu své manželkY, nelze seznati,
pmč hy nemohl býti sám odsouzen k plnění, k němuž jest podle smlouvy
se žalobcem uzavřené. povinen. Ve smlouvě nebylo o manželce žalovanéhO' a ,o jejím podílu na' bytu řeči, žalobce neměl tudíž důvodu, žalovati
na odevzdání bytu také ji, a vdsoudil-li odvo-Iací soud dležalobní žádosti
pOluze žalovaného, nelze mlu,viti o nějakém "klopýtnutí« odvolacího soudn,
jak dovolání za torrtá. Není zde absolutní nemožnosti splnění na strane
ma'11želove a subjektivní nemožnost není na překážku platnosti smlouvy
(§ 923, 871 a 14610bč. zák.). Při tom netřeba uvažovati o tom, jak by se
věc měla, kdyby byl žalovaný výslovně jednal jménem svým a své manželky, neboť případu toho zde není. Rozsudek napadený netrpÍ tedy ani
procesuí vadou, v dovoláni vytýkanou. Otázka, procesní souvisí těsně
s otázkou práva materielního, totiž s aprávněním žalovaného, . směJ1Hi
celý byt sám bez souhlasu manželký. Otá:zka tato má pro poso-nzenr věci
též s'11ediska procesního rozhodUjÍcí význam, a ježto· byla odvolacím
saudem, jak ,shora dolíčeno, správně posouzena, jest dc'volánÍ i v tomlo
směru neodůvodněno a bylo proto zamítnuto.
Čís. 1644.

Vzal-ll odesílatel na se POVÍlUlost zbOŽÍ gam l1aložiti, bYl pnvinen
jejž si k naložení vybral, řádně I>roJifédn.ť)uti. .

vůz,

(Rozh. ze dne 2. května 1922, R I 367/22.)
Při příchodu německého vagonu se zbožím do Podmokli ur1čil -odeSÍlatel dráze, by zboží' (rýže) bylo v témž_ vagonu dopraveno do Prahy.
Cestou vnikla za lijáku do vozu voda a promOčila rýži. Žalobu přÍjemce
proti dráze na náhradu škody pro c e sní so udp r v é s t a I i c e zamítl. D ú vod y: Jde tuo dvě samo.statné smlouvy dopravní. Prvá týče
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se tratě železniční řiamburk-Podmoklí, která zanikla dopravením zboží
do Podmoklí, pokud se tÝče přistavením vagonu drahou saskou na kolej
Ceskoslovenské státní dráby (S 97 (!) žel. dopr. ř.). Druhá týče se tratě
Podmoklí-Praha a uzavřena byla nákladním listem v Podmoklí. Nejde
tu tedy, jak žalobce tvrdí, o mezinárc.dní dopra,vu a dúsledkem toho § 27
mezinár. žel. dopr. ř. a ustanovení § 100 (1-2) žel. dopr. ř. tu místa nemá,
ano zboží, dopravované Německem nebYlo dráze republiky Ceskoslovenské
předáno k dopravě s původním nákladním listem, ný'brž uzavřena byla
zcela nová, samostatná smlouva dle § 61 (1--3) žel. dopr. ř. a jen tato a to
výlu·čně tvořit] může a tvoří poměr obligační mezi smluvními stranami,
pokud se týče tvoří základ pro UPlatnění práv z ní (§ 99 žel. ďOPr. ř. a § 84,
88 (1) žel. dopr. n. Jest zjištěno, že zboží nebylo ve stanici podací překlá
dáno, že Ibylo 'dráze k dOtP.ravě p,ředáno »jako zboží cizozemské« ve va-

goně uzavřeném dvěma

soukromým, zámky a to v tomtéž vagonč, v němž
z ciziny došlo. V základě tom zjistil soud, že drá:ha, S níž smlouva nákladní
byla ujednána, odesílateli vůz k disposici nedala, nýbrž on sám určil dráze,
aby mu dopravila zásNku ve voze, který jí označil a symbolicky k dopravě předal. Okolnost, že vagon měl býti dále odeslán bez překládání
zboží v něm jsoucího, musí se vykládati tak, jako by odesílatel sám nakládal. Tím však, že odesílatel odevzdal dráze zboží k dopravě ve vagone
M naložené, vag-on sám uzamčený, odňal dráze me"nois,t prohlédnouti
va)COH zevnitř a vzal na sebe veškeré nebezpečí' s naklÓ'dáním sp·ojené a
bylo proto jeho povinností, by při tom pou'žil póče řádného obchodníka
;čl. 282 ohch. zák. a § 1297 ohě. zák). Bylo proto předem povi:nností odesílatelovou, by vagon důkladně a pozorně prohlédl, zda k účelu, k němuž
měl sloužiti, jest úplně způs"hilý. Dle čl. 25 instr.čís. II. pro, manipulační
služ'l)u železniční při dopravě zboží díl II. bod 3 předepls,uje se, že při
nakl.rdámí odesílatelem má tento dMti všech ustanovení v čl. 23 obsažených. Cl. 23 bod 4. pod n), pak bod 10 H, 3) předepisuje, jak si je počí
nati, wby zboží naložené chráněno bylo před' mokrem, a zejména stanoví
bod 10 {l) v poznámce, že vozy mají se před naložením prohléduouti a to
tak, že se vstoupí do vozu, ten se uzavře i všechny otvory v něm a' pak
se pozoruje zevnitř, zda snad se skulinami nesvítí, aby tudy snad mokro
nevniklo. Bod 10 (3) pak předepisuje, že zjištěné vady vozu mají se před
naložením zboží odstraniti. Stanice podací PodmokU nedala odesHateli vů
bec vozu k disposici, tedy v tomto případě ustanoven, čl. 25 (S) cit. instr.
tu vůbec místa nemá. Z toho však plyne dúsledek, že ten, kdo nakládá,
je povinen věnova,tl vezu větší pozornost při pr-ohlídce ohledně jeho způ
sobilosti než dráha, poněvadž, vykonávaje přesně tuto svou povinnost,
má nakládající možnost vady vozu zjistiti a dráhu na ně upozorniti a žádaťi
nápravu po případě dodání jiného' vozu (§ 63 (S) žel. dopL ř.). Teprve
pak, kdy;by dráha Se zdráoola vady buď napraviti anebo jinÝ vhodný vůz
dáti, mohlo by se o jejím zavinění mluviti. Že by tomu bylo tak v tomto
případě, není ani tvrzeno, tím méně prokázáno. Důsledkem toho neměla
dráha o tom, že vůz je vadný, žádné vědomosti, neměla žádné pohnutky
na něm nějaké opatření činiti a to tím více, když vuzbyl jí pouce symbolicky předán s ne kladem k dopravě a to uzamčený. Dráha z toho tedy
vším právem předpokládati musela, že vúz jest úplně bezvadný, k dopravě
zboží úplně způsobilý. O d vol a c í s o u d zru1šil uapadenÝ rozsudek a
vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomocí, ve věci dále jednal a ji

rozhodl. D ů vod y: Dle náhledu soudu odvolacího třeba rozlišovati pře.
vzetí v ~ g o n u jako takového a z b o ž í v uěm uloženého. Jak výp(}vědi
svědka Jana S-a Zjištěno, převzal on přímo vagon pro dráhu k dopravě,
podrabiv jej prohlídce. Nemůže tudíi býti řeči, o symbolickém převzetí
vagonu. Jinak se to m.r ovšem se zbožím, které dráha v Podmoklí ani nepřepočetla, ani nepřevážiJa. Převzetí z b,o ží stalo se tedy symbolicky.
Dle § 84 žel. dopr. ř. ručí dráha za škodu, již zboží utrpělo' za' dopravy,
t. j. od přijelí jeho k dopravě až do odevzdání příjemcl. Jest tudíž v prvé
řadě z,jistiti, zda promočení pytlů stalo' se za dopravy z POdmoklí do Prahy,
jak tvrdí stmna žalujíd. Ježto stanice PodmokU převzala zboží k dopmvě symbolicky, bylo na žalobci, by prokázal, že zboží bylo neporušeno,
když dráze v Podmoklí k dopravě bylo o'devzdáno. Žalobce dovozuje, že
tomu skutečně tak bylo, z výsledků celní revise, jež prý před převzetím
vagonu drahou byla v Podmoklí předsevzata. Poněvadž soud prvé stolice
oproti popřenému tvrzení strany žalující byl toho názoru, že § 27 mezinár.
žel. dcpr. ř. a § 100 žel. dopr. ř. v tomto případě místa nemá, ježto jde
o novou, zcela samostatnou smlouvu dopravní" kterýžto náhled sdilí i soud
odvolací, jest okolnost, v jakém stavu drá'hazboží k dopravě převzala,
rozhodnuu a měl býti žalobce vyzván {§ 182 c. ř. s.), aby nabídl důkaz
o okolnosti, že pytle při odevzdání zásilky stani:ci PO'ďmoldí byly neporušené, jmenovitě aby prokázal, že zási'lka v Podmoklí byla vyclena, že se
tak stalo před odevzdáním její dráze k další dopravě a že Dři celní prohlídce pytle ještě poško'zeny nebyly a v tomto stavu dráze k další dopravě byly předány. Výpověď svědka Jana S-a v tom směru jest neúr'.ná,
nebo,! svědek jen zcela všeobecně udal, že celní revise koná se před odevzdáním vozu československé dráze nikoliv však, že tomu tak bylo
i v tomto případě. Prokázal-1i by žalobce, že iásilka byla při odevzdání
československé dráze k dopravě neporušená,přisla by teprve v úvahu
druhá TO'zhodná okolnost, hyl-ll vůz, v němž pytle s rýží byly u:loženy,
při jelio převzetí drahou úplně v pořádku, či' měl-ID již poruchy v soupisu
skutkové podsta,ty vyznačené. Vyc11ázeie z mylného předpokladu, že
va g o n bYl drahou' v Podmoklípřevzat symbolicky, do~pěl pryý soudcg
k úsudku, že dráha neměla o tom vědomosti, že vůz jest vadný a že neměla tudíž po,huutky, by nějaké opatření učinila. Soud odvolad má však
za to, že bylo povinností dráhy, aby vůz, který zří,zencem svým převzala,
náležitě pr'ohlédla, je-Ii k další dopravě způsobilý. K tomu nepochybně
náleží i prohlídka střechy. Skladištní mistr Jan S. - jak výpovědí jeho
zjištěno podrobil také vůz při jeho převzetí prohlídce, opomenuo] však
prohlédnouti střechu. Nebylo tedy vůbec zjištěno, zda střecha vozu byla
vadná již pii jeho převzetí drahou v Podmoklí,či stalo-Ii se poškození
teprve za dopravy z Podmoklí do' ·P~ahy. A p,řece jest okoln'Ůst tato .závažn()u, nebof, byl-Ii vagon vadnÝm již před jeho převzetím česko,sloven
skou státní drahou a byly-Ii vady tyto zevně patrny, a připustila-ll ho
dráha k další dopravě, zodpovídala by za všecky další následky této
vady, tudíž i za promočení zboží během dopravy na'stalé.
Ne j. v,y Š šl s o u d zrušil nap,adené usnesen!Í a ulnžil odvolacímu
soudu, by pomina zrušovací dŮvo·d, ve věci' dále jednal a rozhodl.
Důvody:

Odesílatel tím, že v PodmokU sám prohlášením v nákladním listw ze
dne 21. srpna 1921 žádal, aby vůz se sto pytly rýže, uzavřený dvěma sou-
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kr-ornými zámky, dále zaslán-hyl, vzal na sebe p'ovmTIost nalozcnll z-bozr'~
sám provésti, aniž by mu dráha nějaký vůz k tomu byla poskytla. Tím
převzal odesílatel jakožto samooakladate1 i všechno nebezpečí, s vlastním nakládáním spojené, II měl si tedy počínati s péčí řádného obchodníka. K:dyby mu byla dráha sama vůz poskytla, bylo by bývalo jeho povinností, by si vůz prohlédl a zjistil, zda rýže za stavu, v jakém vůz shledal, jest dostatečně 'Opatřena proti škodlivým vlivům deštivého poča,s!
a kdY'by tomu nebylo tak, měl by se pak bÝval obrátiti na dráhu se žádostí za poskytnutí jiného vozu, § 63 (5) žel. dopr. ř., tím spíše měl si
tudíž vůz prohlédnouti, když mu odesílací stanid vybírán nebyl, nýbrž
určitý jím samým ozna'čený, z Německa došlý vůz k jeho přání poukázán.
Žalující nemůže žádati na dráze, by jeho zbo·Ží věnovala větší péči než
on sám. Dráze bylo by lze jen tehdy nějakou. vinu na po'škození zboží pnčítati kdyby byla přes to, že o to odesílatel žádal, ničeho nepodnikla k odstranění vady vozu, nebo se zdráhala poskytno'uti mu jiný vůz. Odesílatel
nejenom vozu žádných vad nevytýkal, nýbrž přímo za jeho poOužití žádal,
odevzdav dráze nákladní list s označením německého původu VOZl! a shora Ulvedenou poznámkou. Vzhledem k tomu nebylo' na dráze, 'by zjišťovala
stav vozu a ZJboží, odesílatelem ,samntným nijak nevytýkaný, a, poněvadž
povinnosti té neměla, nemusí býti dokazováno, v jakém stavn obé převz<,t
la, kdy poškození nastalo a jakéhO bylo rázu. Je tedy doplnění jednání ve
směru tom nařízené zbytečným výsledky jeho, ať by byly jakékoliv, by
na stavu věci ničeho nemcnily ~zhledem k tomu, co ustanovuje '§, 86 {l)
čJ.s. 3 žel. dopr. ř.
Čís.

stavenstva se o vysvědčení uchází, ',je rázu veřejnoprávního, ježto doža~
duje se úko'nu úředního, a ráz ten přechází na další poměry úd~ozene
z původního poměru veřejnoprávního. To platí ~ o. nároku na n~hrRd~,
škody vzniklé dle tvrzeni žalobcova nesplněním veřejnoprávní povmnosl!
představenstvu obce uložené, bez ohledu na to, že povinnost k náhradě
škody upravena je předpisy práva soukromoprávního. Nezáleží na tom,
že nárok vzešl~r z poměru veřejnoprávúiho crpírá se o. titul náležejkí 1 do
oboru práva soukromého. I\ozhodna je právní povaha pod~ladu, lm němž
vznesený nárok je zbudován. (Sr. rozh. č. 172 úř. sbírky.) Zalobce, pokud
dDmáhá se náhrady ~kody, vznesl u s,oudu nárok veřejnoprávní, a bylo
již z toho důvodu, žalobu odmítnouti pro nepřípust'lost pořadu práva.
Čís.

o nároku na obnovu manželského společenstvi návratem anebo při
jetím manželky do společné domácnosti jest rozhodovati v řízelli.sporném.
(Rozh. ze dne 2. května 1922, R. I 464/22.)

o p.ávrhu manžela, by manželka se navráiila do jeho domácnosti" rozhodly o b a II i ž š í s' O' II d y v mimosporném říz.ení věcně.
~,,'
N e j v y Š š í S'O U d zrušil napadené_ usnesení i s předchozím nZenHll
a odmítl návrh manželův.
Důvody:

1645.

Nárok na náhradu škody proti obci z důvodu, že odepřela vydati vynutné k dosažení práva chudých ve sporu, jest nárokem veřejno
právním.
(Rozh. Ze dne 2. května 1922, R I 460/22.)

svědčení,

Zalobce opíral žalobní nárok o tvrzení, že starosta žalcvané obce odemu vydati vysvědčení, nutné k dosa,žení práva chudých ve sporu,'
zahájeném žalobou obci proti němu u krajskéhó soudu v Písku, a'č měl
vzhledem k svým poměrům maietkovým nárok na vysvčdčení to. DiIsledkem toho byl prý vinou žalované obce zbaven možnosti nastupovatí
ve s'Pom 3, uplatniti své námitky proti zažalovanému nároku, ll' byl vynesen roOzsudek pro zmeškání jemu nepříznivý. Protí žalobě 00 náhradu
škody tím vzešlé namítla žalovaná ohec nepřípustnost pořadu ptá va.
S o l! d p r v é s t o I i c e námitku zamítl, rek u r sní s o u d jí vyhověl
a žaloibu oc'mítl.
Ne i v Y š š í s o II ,d nevyhověl dovolacímu rekursu.
přel

Důvody:

Ža,lobce uplatňuje sice nárok n,a n~hradu, škody, přes, to však nejde
o nárok soukromoprávní. Dle min. nařízení z 23. května 1897, čís. 130
ř. zák. vyřizuje představenstvn obe,cní žádosti. o vysvědčení za účelem
dosažení práva chudých. I\ozhodování o žácřostech těch je výkonem
úřední moci příslušející obci i. j. představenstvu obce, jež je tu činIlO jako
úřad, tudíž jako orzén veřejnoprávní. Poměr žadatele k obci, II jejíž před-
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Otázka zda o obnově manželského společenství dlužno rozhodovati

řádný'm p~řadem práva, či: v řfúmí_ nesporném, nedošla ani v _právl1f
l

theorU ani v judikatuře jednotného rozřešení. Ti, kdož zastávají řízení
nesporné odúvodňujíto v podstatě tím, že vzhledem k zájmu veřejného
po~ádku 'a mravu, s toutD otázkou sp:jatélJlu, nejde Ú' záležitost ?istě ~ou,
kromoprávní při tom však sami uznávajÍ, že není zde zákonitf'~o pred-pisu, který by projednání této otázky nařizoval v řízení n~sP'Úrnem :\r'Úzhodnutí býv. nejvyššího soudu vídeňského uveřejněná při '9 1 nesp. rlZ. a
§ 92 obč. zák.). Napmti tomu paclá po této stránce na váhu ustanovení
§ 50 čís. 3 i. n., které zailsténelze př.ehléduouti, předp'okládajíc ovšem, že
jsou zde podmínky v něm uvedené. A tu' dlužuo poukázati k tomu, že
otázka obnovy manželského společenství - af již se jedná o povmnost
manželky navrátiti se do domácnosti manželovy, čí o její právo býtipřiiata
do jeho domácnosn- - má svůj záklacl Ve vzájemném poOměru manželském;
neboť práva a povinnosti manželů, ,vytčená v § 91 a' 92 ohě. zák. jsou
pouhým důsledkem manželství, náležejíee k čistě civilněprávním jeho
účitJkům. Jakož pak jest nesporno, že soudu přísluší o platnosti, rozluce
nebo rozvodu manželství rozhodovati pOřadem práva (§ 50 čís. 2 j. n.),
dlužno z toho také usuzovati, že jsou soudové též povc.láni, aby i o prá:
vech a povinnostech manželů dle § 91 a 92 obč. zák., zejméua, též o obnove
přerušeného manželského společenství' rozhodovali stejným způsobem,
obzvláště uváží-li se že tato práva a povinnosti manželů mohou, dohodou
s'tran a rúznými ok~lllostmi dojíti. změny a že není zákonného. předpiSU,
který by odkazoval vyřízení této otázky do nesporného řízení. Nelze proto
J
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nechati bez povšimnutí přg6pj~~-j,-fr.;-krer'Í stafte d~"no1J
příslu1šnost sborových soudů prvé stolice ku projednání sporů -- mimo
ony v Č. 1 a' 2 téhož :§ 50 j. n. uvedené -, které, nejsouce ryze majetkoprávními, mají svůj původ ve vzájemném p-oměru manželském (viz Dr.
Emil Ott: Rcchtsfiirsorgeverfahren str. 96--97 azur Lehre von den
be'sonderen Verfahrensarten v Grúnhutově čas,QpiS!> 30, 318, Dr. Emanuel
THsch dgr Einfluss der Zivilprozessgesetze au.! das materielle Recht str.
44, 45, a Dr. Jiří Neumann, Komentář k civilnímu soudnímu řádu k § 50
čís. 3 j. n.). Projevenému zde názoru není na závadn ani ustanovení S 93
obč. zák., jelikož není vyloučeno, že ten aneb onen z manželů má: důvodnou
pří'činu, by nesdílel společnou domácnost manželskou, a k podání žaloby
na rozvod, nebo na rozluku manželství nelze ho přece nutiti; jde-li však
o zlomyslné opuštění druhého manžela, poskytUje mu předpis § 13 lit. c)
zák. ze dne 22. května 1919, čís,. 320 sb. z. a n. možnost, aby návrat jehO'
vynuti:!. Pokud se týče shora uvedených rozhodnutí soudníoh, která: spa-'
dajíce do doby před vydáním nové jmisdikční normy a nového civllníhO'
soudního řádu, uvádějí jako důvod pro rozhod'ování O' otázce obnoven,!
manželského společenství kromě poukazu na zájem veřejný také formálnosti dřívějšího procesu civilního, sluší odvětiti na to, že jednak zavedením nového civi'lního řádu soudního poslednější dů'vod odpadl, a že dří
vější jurisdikční norma' předplsustejného smyslu a znění iako je § 50 čís. 3
j. n. neobsahovala, jednak pak, že zajisté i nyní jest zůstaveno nesporuému
soudci, aby ve smyslu § 1 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák.
rŮlzné

nesrovnalosti mezi manželi nebo mezi rodi'či a dětmi urovnal a tak

v zájmu veřejném rychlým a' taktním zakročením k žádostI toho kterého
. ú,častnika předešel sporum, rodinnÝ klid kalícím. J akmilc však ďošlo' ku
přerušení manželského společenství a jedná se o uplatnění právních vztahů
manželských ve smyslu§' 92 obč. zák. návrhem na obnovu společenství
manželského, přičemž pr'ávě soukromoprávní účinky manželství vystupuďí v popředí. nemůže rozhodnuti nastati již v řízení nesporném, a lze
se práva na obnovu s'poječné domácnosti domáhati dle § 50 čís. 3 j. n.
toliko řádným pořadem práva.

DŮVOdy:

Václava lvlaric ,'s-ovi nejsou úča.stni na řízení konkursním, nejsouce

ani konkursními věřiteli ani v iiném poměru ke konkursní podstatě. Nemajíce důvodu, chrániti záimy konkursní podstaty, neměli o·právnění k rekursu do usnesen'í, jímž zmocněn bYl správce konkursní podstaty podati
na ně žalohu na zaplacení pohledávck konkursních věřitelů. §. 9 nespor.
říz .. nelze použíti, poněvadž zákon ten neplatí pro řízení' konkmsní (§ 172
konk. říz.). Dovolací rekurs právem vytýká nedostatek oprávnění manželů
Š-ových k rekursu. r~ekursní soud mě! z toho duvodu rekurs ten prostě
odmítnouti. Nezákonné je proto usnesení, jímž rekursu vyhověl a bylo je
změniti. Ani\ z mod úřední nebyl rekursní soud povolán změniti usnesení
konkurs'ního komisaře, ježto oprávnění takového z § 79konk. ř. dovoditi
nelze. útraty rekursu nebylo lze přiřknouti v to'mto řízení proti druhé
strane, ježto pro řízení konkursní dle .~ 173 konk. ř. přeďpi'Sy c. ř. s.
o útratách neplatí. V případě sporu hude o nich rozhodnuto j;ako ,o útratách
rozepře.

ČíS. 1648,

Poukázání zákonných dědiců na poř"d práva, aby prokázali v prvé
že jest tu dovětek nikoli závěť.

řadě,

(Rozh. ze dne 2.

května

1922, R I 492/22.)

K pozustalos!i přihlásila se dědička ze závětt a dědicové ze zákona .
p:o z Ů s tal o s t n í s o u d poukázal dědice ze zákona, popírající platno-st
poslední vůle z důvodů fonl1elních i věoných, na pořad pr;áva. Rek u r sní
s'O-", d postup jeho schválil:
Ne j v y Š š i s Dud doplnil usnesení -nižsírch soudů v tom směru, -že
se zákonní dědicové poukazují na pořad práva za tím účelem, by prokázali neplatnost posledního p'oHzenl jeho závěti.
Důvody:

Čís,

1647.

Do usnesení konkursního komisaře, jímž dáno spráVCi konkurSní pOd'_
staty svolení, by vedl .por, nemůže si stěžovati ten, proti komu má býd
spor veden.
(Rozh. ze dne 2.

května

1922; R I

~91/22.)

K žádostí správce konkursní podstaty udělil mu s o udp r v é s t ol i c e zmocnění ku sporu proti manželům Václavu a Marii š-ovým. K rekursu těchto zamítl rek u r sní s o u d návrh na udělení zmocnění kw
,]}Orli'.

Ne j v Y š š í s,Q u cl změnil napadené usnesení k dovolacímu rekursu
sPrávce konkursní podstaty v ten rozum, že odmítl rekurs manželů Václava a Marie Š-ových.

Dle ohsahu ustanovení §§ 122, 123, 124, 125, 126 nesp. pat. a 823 obč.
zák. je zjevno, že přijetí dědické p,řihlášky soudem pozůstalostním není
rozhodnutím o sporném dědickém právu, nýbrž pouze legitimací přihlá
šenéh{)' dědice Pro spor o sporné právo dědické. Soud' pozustalostní, rozhoduje o přijetí přihlášky dědické z poslední vůle, zkoumá dědický důvod
její jell dle z e vně jš í ho obsahn a z e vně j š i formy poslední vůle
(§ 1;;;3 nesp. říz.) a, rozhoduje o roli přihlásivších se dědiců jednak z poslední vůle, jednak ze zákona, z1<oumf pouze, zda poslední vůle je zřízena
v ř;\dné formě a zda a pokud je popřena co' do- své pravosti í~ 126 nesp.
říz.). VždY tedy je peuze uvažovati', zda poslední vfule vyhovuje zákonným
předpisům n a: ven e k dle své hned poznatelné povahy, v nit ř n í
sporný obsah je ponechati projed.nání arozbodnuti ve
s por II o p r á vod ě d ř c k é. V tomto případě prvÝ s(}ud PO této stránce
poslední pořízení zkoumal a prohlásil, že poslední vůle je zůstavitelem
vlastnoručně psána t. j. psána i podepSána, jak zdťtvodí'u patrno, a že v ní
zůstavitel pořídil o veškerém svém jmění ve prospěch Marie Š-ové. V dů-
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sledku toho prohlásil prvý soud, že poslední pořízení je formelně bezvadným a dle obsahu svého testamentem a phjav dědickou přihlášku
Marie Š-ově, poukázal zákonné dědice na pořad práva, by prokázali
tvrzenou neplatnost poslední vůle, Postup tento schválil i soud rekursnÍ,
S postupem tí;n lze souhlasiti jenom v mezích shora vytčených, t. j, potud,
pokud zkoumana forma a obsah posledního pořízení dle zevnějších svý'ch
zn~ků za účelem přijetí přihlášek dědických sobě odporujících a rozdělení
r'Oll pro spor O právo dědické, Zkoumání to provedeno v tomto směru též
bezvadně, Podle prvopisu posledního pořízení a protokolu o jeho prohlášenlÍ II soudu- jeví se býti~ zůstavitelem vlastnoručně psáno a podepsáno. a
tedy formelně bezvadným posledním pořízením ve smYSlu § 578 obč. zák.
při němž svědků vůbec netřeba. Pokud se tÝče obsahu co do ustanoveni
dědice, je podotknouti, že poslední pořízení je pr'Ojevem vůle zůstavitele
a že pro ně je předepsána táž iorma, ať je závětí nebo pouhým dovětkem
(§§ 553, 535 obč. zák.). Je proto v p'Ochybných případech otázka, zda
os'Oba, v posledním pořízení povolaná" je dědicem čr odkazovníkem vždy
je,n ,ot~~kou výkladu zůstavitelovy vůle. Výraz, slovo zůstavitele'm pouZl!e pn tom nerozhoduJe, rozhoduje úmysl zůstavitele. Ustanovení dědice
zde bud~ :e~dy, ~dyž vůli zůstavitele spíše odpovídá,by povolaný. byl
bezprostredmm nas,tupcem v jeho jmění se závazkem zaplatiti pozúst<:::lostní ,dluhY, odkazovníkem bude ten, kdo sám je zůstavitelem poukázán
se, ~:'3,'m nárokem na, po>:ůstalost (dědice). V tomto pi'ípadě svědčí z e vne J 's 1 obsah posledmho, IJořízer,í pro to, že Mari'eŠ-ová byla povolána
k celé pozůstalosti, když jí přikázán dům s příslušenstvím i veškeren nábytek s p o v i n n o stí, vybývati matce vÝměnek a vyplatiti zákonným
dědicům určené odkazy{§ 649 obě. zák.) a když dle úmrtního zápisu' a
soupisU' a odhadu pozůstalosti obecním úřade-ni." 'Provedeného na dožádání
notáře jako soudního komisaře pozůstalost projednávajícího jiného jmění
?ozůstalostního není. K tomu přistupuje, že zákonní dědicové nepopřeli,
ze posl~d-ní ~ořízení ie zůstavitelem vlastnoručně psáno a podepsáno, ač
tato otazka, Jak pU'lrno z protokolu ze dne 3. února 1922, při jednání ve
smyslu :§ 125 a 126 nesp. pat. výslovně přišla na přetřes a Marií .Š-ovou
hylo výs:ovně tvrzeno, že jejÍ nárok dědický se 'Opírá o poslednf vůli
l?sanoU zustav1telcm vlastnoručně a formálně bezvadnou, nýbrž jich zás~upc: s~ pouze odvolal na jich po~áÍ1í. V podání tom je pouhé prohlášení
dedlcu zakonných,že neuznávají poslední vůli za závěť poněvadž neobsaImje poim<:?oi,Tánídědice, dále že ji neuznávají anl za 'dovětek, poněvadž
nehYI,O ponzenaozPÍ1wbem v zákone předepsaným a ustanovení její jsou
vadna, Jak z duv'Odu nezpúsobilosfi~zůstavitelovy k nim tak z důvodů
formálnich, totiž že zŮ'stavitelnebyl k poHzení duševně ;působným a že
ohledně svědků posÍedrlÍ vůlenebylošelřeno zákonných předpisů. Zákonní
dědIcové též a.Í1r lletvrdiU, že DY tti bylo jiného jmění, než je uvedeno
v p."sledflím p,0řízení. lIledí-1( sek tomu všemu, jevHo se poslední poří
zem dle zevnejšího svého obsahu i zevnější formy formelně bezvadným
a c? do ptavosU ncp.oP'ř_ený~ testamentem, pročež nižší soudy právem
pouk~zaly ;,ákonné dědice na pOřad práva, by tvrzenou neplatnost posl:dlllho ponzenl pr?kázali, pochybily však, že ve smyslu shora vytčených
zasad nevyhradily Hm v prvé řadě též právo' pr'Okázati že pOdle skutečné vůle zůstavitele nebyla· MarieŠ-ová ustanovena dědicem, neboli že
poslední vůle není závětí, nýbrž Pouhým dovMkem. Bylo.-ÍÍ by totiž pro-
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kázáno a rozhodnuto, že poslední pořízení není závětí, byl by tím spor
o právo dědické odbyt ve prospěch zákonných dědicův a odkazovnici
MartiŠ-ové by nezbylo nic jiného, než aby odkaz na zákonných dědicích
vymáhala a platnost posledního pořízení jako dovětku sama prokázala
(§ 161 nesp. říz.). Podotknouti dlužno' ještě, že a'l1i v dovolacím rekursu
zákonní dědicové netvrdí, že by poslední pořízení nebylo zůstavitelem
vlastnoručně psáno, nýbC'ž jenom prohlašují, že se o tom nevyjádřili,
v čem přece doznáno, že pravost jeho nepopřeli, rovněž ani netvrdí, že
by zde. bylo jiné jmění, nýbrž jenom projevují ničím neopodstatněnou
domněnku, že zůstavitel pr~' dle znění' poslední vůle počítal i s hotovostí.
Silnější dův0d dědický je tedy na prvý pohled na straně Marie Š-ové.
Čís,

1649,

Zákon ze dne 17. března 1921, čis, 121 sb. z, a n" npravující starší
smlOuvy o těžbě dřívi.
K žádosti majitele lesa podle § 6 soud pouze určí výši jistoty. nerm:hoduje však o povinnosti. jistotu složiti.
<I~ozh.

ze dne 2. května 1922, R I 517/22.)

Smlouvou ze dne 25, dubna 1918 přenechal majitel lesa Leopoldu S-ovi
na 10 let právo vykácetI pro sebe každoročně dříví přes 80 let staré za
úplatu ročních 150.000 Kč. Po vydání zákona ze dne 17. března 1921, čís,
121 sb. z. a n. domáhat se majitel lesa' jednak zvýšení roční úplaty, jednak
navrhl, by Leopoldu S-ovi bylo dle § 6 zák. nařízeno, složiti k soudu jist'Otu
398.000 Kč. Návrhu na složeni jistoty bylo obě m a nH š í m i' s o II d y
vyhověno.

Ne i Vy š š í so u d odmítl dovolací rekurs.
Důvody:

o

Především nutno řešiti 'Otázku, zda na tento případ vůbec se vztahují
ustanovení zákona ze dne 17. března 1921, čís. 121 sb. z. a n. Stěžovatel
to popír!Í, namítaje, že nejde o smlouvu obmÝlnou, nýbrž o' smlouvu kupní,
kteráž ostatně tvoří jednotný a nerozlučný celek s: trhovou smlouvou
o velkostatku O, a bez této nemůže býti měněna. Proti tomu dlužno
uvésU: Netřeba ani poukazovati k doslovu obmýtné smlouvy ze dne 25.
dubna 1918, stačí vytkn'Outi, že v důvod·ové zprávě k osnově zákona,
npravujícího starší smlouvy o těžbě dříví (tisk 1298) výslovně bylo zdů
razněno, že vzhledem k různé právní konstrukci smltrv (k u p n í c h, pachtovních atd.), o něž jde, jak se v praksi vyskytuie, zvoleno· bylo v textu
zákona označení, jímž se mají postihnouti vše chll Y S m I O u v y toho
druhu t. j. starší smlouvy o těžbě dříví, Jet účelem zákona, by při takových smlouvách, pokud uejsou splněny, vyrovnán byl nepoměr mezi
smluvenou a nynější cenou dříví. Dle toho, co' uvedeno, nelze pochybovati, že ustanovenl zákona ze dne 17. března 1921,Čís. 121 sb. z. a n. se
vztahuje na sporný případ. K:dyž tomu tak jest, dlužno vš",k prohlásiti
dovolací rekurs za nepřípustný. V § 6 zákona se stanoví, že k žádosti
majitele :esa jest povinna druhá strana dříve, než počne dříví odklízeti

Clvilnl rozhodnuti. IV.
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z lesního pozemku, na němrvyrostlo, sloziTr-upfíslušného sou'du jistotu
určí s konečnou, platností soud
hledě k přiměřené úplatě stanovené v § 1. Soudu
úkol, by k žádosti majitele lesa určil výši iistoty,

Ve výjši, kter'0u

pOdle volného uváženÍ,

byl tedy přikázán jedině
kterou má druhá strana
složiti. Roz-hodovati o tom, z d a druhá strana jest povinna, složiti jistotu,
soudu nepřísluší, poněvadž poviunost ta jest z á k o n e m bez jakéhokoliv
omezení a výhrady s t a n o ven a. Nemá-Ii tedy soud ani možno-sti, by
se obíral otázkou povinnosti druhé strany ke složení jistoty, nemůže býti
přípustným rekur's, co do této povinnosti. Rekurs do výše jistoty však
jest zákonem výslovně vyloučen. Již rekurs do příkazu prvniho soudu ve
smyslu § 6 zákona' měl tedy soudem druhé stolice jako nepřípustnÝ býti
odmítnut. Tí'11 spíše pak stíhá tento osud rekurs dovolací.
Čls. 1650. 'Prodalelův nárok na zaplacení kupní ceny a kupitelův nárok na náhradu škody, pro vadnost zbožl nejsou v právní souvislosti 'O~ 391,odstavec
třetí, c. ř. s.)

(Rozh. ze dne 2. května 1922, Rv I 26;22,)
Proti žalobě o zaplacení 5706 Kč za dva vagony dříví namítla žalovaná
nárok na náhradu škody 3500 Kč, ježto prý dříví, dodané v druhém vagonu, bylo vadné. Kupní cenu za první vagon 0(3145 Kč) žalovaná bez
námitky uznala, načež jl r o ce sní s o udp r v é s t o I i c e vynesl ohledně
kupní ceny za prvý vagon dílčí rozsudek, ježto doznáním žalované strany
stal se nárQk strany žalující co do 3145 Kč zralým k rozhodnutí, a nárok
vzá:jemný, kompensací namítaný, zůstává sporným, a bylo proto po návrhu strany žaiující dle § 391 odstavec třetí c. ř. s. uznali co do části
3145 Kč rozsudkem dílčím. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdiL D úvod y: Žalovaná shledává nesprávné právní posouzení věci v tom, že
prvý soucl vynesl dílčí rozsudek, ač tu není zákonných podmínek § 391
odstavcc třetí c, ř. $, Leč žalovaná není v právu. Uvádí sama v odvolám,
že byla proti kupní ceně za prvý vagon namítána k zapo'čtení vzájemná
pohledávka z ďůvodu náhrady škody pro vadnost druhého vagonu, Kdežto
tedy právní důvod zažalované pohledávky jest kupní smlouva, a ze
smlouvy té plynoucí povinno-si strany kupující, opírá strana žalovaná
vzájemnou pohledávku o právní dltvod náhrady škody dle 30, hlavy obě.
zák, Jde tu tedy o různý právní důvod obou pohledávek a není proto mezi
pohledávkami p r á v n í spOjitosti ve smyslu § 391 odstavec třetí c. ř. s.
Odpovídá tudíž postup procesního soudu zákonu, když žalovaná strana
doznala" že straně žalující přísluší za dodaný první vagon palivového
dřívf částka 3145 Kč (§ 391 odstavec prvý c, ř. s.),
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl- dovolání.
Důvody:

Žalovaná, uplatňujíc dovolací dův'od, ncs'právného právního posouzení,'

vytýká rozsudku odvolacího soudu, že neměl býti vynesen o části žalobního nároku rozsudek dílčí, nýbrž jediný rozsudek konečný jak o nú-

roku tom, tak 1 o compensando namítané pohledávce, ježto obé

SPočívá

ua téže právní spojitosti, Nevytýká tedy nesprávné použití mat e r i e lní c h právních předpisů, jež má na mysli dovolací důvod nesprávného
právního posouzení dle § 503 čís. 4 c. ř, s., nýbržr,esprávné použití procesuálního předpisu § 391 odstavec třetí c, ř. s" t. j, vadu řízeni dle § 503
čís. 2 c, ř, s, Leč i to neprávem. Srovnají-li se předpisy § 11 čís. I a 227
c. ř. s. a '$' 96 j. 11., je zjevno, že předpis § 391 odst8!vec třelÍ' c. ř, s. klade
důraz p o II z e na PJ" á v II í spojitDst obou tam uvedc1l1kb nároků lpohledávky žalobuí a kompcllsovallé)" t. j, na jich p r á v n í závi·s,Jost, podmíněnost v tom smeru, že buď a) oba nároky mají tÝŽ právní důvod, tak že
jeden bez druhého obstáti nemůže, nebo b) oba nároky podmíněny jsou
jiným zpúsobem, 'na př. smlouvou nebo předpisem zákona, při čemž zákonný předpis sleduje účel, aby bylo dílčím rozsudkem odděleně rozhodnuto o obou nárocích jen tehdy, když spr á v ní h o stanoviska takové
dílčí rozřešení SPOfU je možné, když mu p r á v n i spojitost, vzájemná
p r á v n í podmf'něnost, závislost obou nároků nebrání. V tom směru nestačí však, aby oba nároky měly sVllj p ft vod v jedné a téže smlowvě,
ježto jedna a táž smiouva mŮže vésti k různým- právním poměrům s růz
nÝmi skutkovými podklady, Tak v tomto případě je při smlouvě v prá vní
spojitosti nárOk kupi!elův na dodávku a nárok prodate1ův na zaplacení
kupní ceny, oba závisejí na kupní smlouvě tak, že neexistuje-li tato, neexi'sluje též ani: ten ani onen nárok Naproti tomu nárok kupitelův na náhradu škody pro porušení smlouvy kupní dodávkou, smlouvě odporuiící,
není v této právní spojitosti, ježto náhradní nárok ten neplyne přímo
z kupní smlouvY, nýbrž teprve z jejHlO por u š e ní, zakládaje se na
skutečnosti; po smlouvě teprve následující. Nárok na dodávku a zaplacení
kupní ceny má nezbytný podklad právní ve smlouvě, z ní nutně plyne,
zmíněný nárok náhradní však nepovstává již smlouvou kupní, nýbrž teprve a jen v tom pří p a dě, kdYž kupni smlouva protismluvní dodávkou
byla porušena, Prvé nároky mají svůj právní důvod ve smlouvě, náhradní
nárok v 'p'orušenÍ jejím. O nároku~ žalnbním možno též rozhodnouti, aniž
by se to příčilo právuí závislosti obou sporných nároků, prostě proto, že
závislosti- takové zde hení. <Srov. rozh. nejv. s. ze dne 20. září 1921 Č, i.
Rv I 453/21, uveř. poďčls. 1192 sbírky a rozh, nejv, s, vídeňského uveřejněné v Zentralblatlu 1917, čís. 109.)
Čís. 1651.

Podle I§ 66 odstavec třetí obec. zřízení pro Čechy rozhoduje řádný
soud nejen o výši, nýbrž i o důvodu náhradní povinnosti.
Trestnlm oznámenim, k němuž' se 'Poškozený připOjil jako soukromý
účastník, nastává přerušení promlčení, byf pak bylo řízeni dle § 90 tr. ř.
zastaveno.
(Rozh. ze dne 2, května 1922, Rv I 129122.)
Žalovaný byl

členem městské

rady žalující obce a když tato,

chtějíc

stavěti vodovod, potřebovala zápújčky, navrhl, by zápújčka byla Ujednána prostřednictvím Julia K:-a, jenž za sprostředkováni požadoval pro-

visí. Svým vlivem jako praktický právník zptlsobil žaloyaný, že jeho návrn
byl přijat a Juliu K-ovi vyplacena províse 52,000 K. ZallljícÍ obec d0111á28"-
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hala se na žalovaném nálirady prodse, jc'žto, 'jak se prokázalo, mohla býti.
zápůjčka opatřena i bez sprostředkováni Julia K-a. ·Zalobě bylo vyho"
věno soudy všech tří stolic. Námitku nepřípustnosti pořadu práva vyvrátilo d vol a c í s o u d takto: Výtku zmatečnosti: opírá odvolatel o námitku, jiož v prvé stolici uplahíovanou, že je žalováno náhradu škody,
kterou prý způsobil obci jako člen městské rady a finanční obecní komise.
V tomto připadč že by však bYl pořad práva přípustným jen tehda, kdyby
bylo předem v řízení samosprávném právoplatně zjfšteno, že si nesprávně
počínal, že obec poškodH a že je proto povinen, obd škodu nahraditi. Teprve potom že by mohl soud rozhodovati o výš i škody. Řešil-lil však
soud také otázku zavinění, že je prý jednání zmatečným, každ~rm způso
bem měla prý býH žalo'ba zamítnuta alespoň' na tu dobu, pokud samosprávné úřady zavinění žalovaného tlezji'Stí. Tyto výtky jsou neoprávněny. Podle § 66 odstavec tře ti obec. zřízení je nároky náhtadní, jež činí
obec proti obecním radním proto, že opomenuli vykonati práce, jim uložené, nebo že nevyknnali ji:ch řádně, uplatňovati pořadem práva. Z USt:l!lOvení toho nelze nikterak dovozovati, že by soudO' náleželo rozhodovati
jen o výši škody, nikoli však též o právním dúvodu náhradního nároku.
Výkladu takovému odporuje samo znení zákona, jež přikazuje soudu rozhodnutí O nároku, tedy o nároku celém. K uplatllOvání takového nároku
se strany obce jest ovšem třeba, aby orgány samosprávné, v první řadě
obecní výbor, vyslovily se o tom, zda a v jakém smčru je tu porušení
pGvinností se strany obecního radního, a aby stalo Se usnesení obecního
výboru, že pro porušení to má býti vznesen náhradní nárok proti funkcionáři tomu pořadem práva, poněvadž jde tu o záležitost, která nepatří
k obyčejné správě jmění (§ 31 čís. 5 ob. zřízení). Po·žadavkům těm bylo
však v tomto případě vyhověno. Ze spisů městského úřadu v R., založených v trestních spisech, jichž obsah byl při ústním jednání konstatován,
vychází, že vyšetřením provisní záležitosti, o kterou jde, byla pověřena
zvláštní vyšetřovací komise obecní, že komise ta podala v'e ,schůzi obecního výboru 8. února 1918 zprávu o lom, co vyšem.la ohledně postupu
žalovaného v záležitosti té a! že k návrhu komise učinil ubecní výbor týž
den (nikoli 18. září 1919, jak uvádí odvolání) jednomyslně usnesení, že
v záležitosti té je podati trestní oznámení, po případe zahájiti' civilní s.por.
Nezáleží na tom, zda byl žalovaný o tomto usnese·ftí vyrozuměn čili nic.
Zasedání obecního výbor Ul jsou veřejná, zápisy o nich všem členům obce
'přÍ'stupny, žalovaný byl do schůze té pozván. Ostatně je zřejmo z kores c
pondence mezi právním zástupcem žalovaného Drem E. a žalující obcí
R-skoll, že žalovaný o usnesení onom v čas zvěděl a do něho stěžovati
si mohl. Sám právní zástupce jeho Dr, E. žádal v dopisu z 20. února 1918,
aby obec vystoupila proti žalovanému c i v i ln í ž a lob o u o náhradu
škody, dříve než podá trestní oznámení.
Ne j v y šš í s o u d, připojlv se k důvodům odvolacího soudu na vyvrácení námitky nepřípustnosti pořadu práva, uvedl ve věci samé mimo
jlné
v důvodech:
Dovolatel neprávem tvrdi, že zažalovaná pohledávka jest promlčena.
Škoda nevzešla žalující obci, jak dovolatel mylně se domnívá, již 17. dubna
1916, když oznámil městské radě, že ůstavem, který zápůjčku poskytne

prostřednictvím K-ovým, jest hypoteční banka a že K-ovi musí provi,e
b1Tti zaplacena, nýbrž teprve usnesením obecního - ne okresního - zastupitelstva ze dne ll. října 1916 () proví's;, Zaloba městské oboe ze dne
29. září 1919 byla tedy podána u příslušného soudu procesního v zákonné
tříleté lhůtě promlčecí. Ostatně soud odvolací má i v tom pravdu, že promlčení bylo přerušeno podle § 1497 obč. zák. 24. února 1918 tím, že žalující městská obec tohoto dne pOdala n stMního zastupitelstva proti žalovanému trestní oznámení, v němž žádala zavedení trestního vyšetřování
a prohlásila, že se připojuje jako soukromá účastnice k řízení trestnímU!.
Dovnlatel opírá své opačné míněnI jednak o tvrzeni, že prý přerušení
proml'čení může nastati pouze v případě, když trestní udání vede k odsouzení v trestnílCl řízení, nikoli však, když, jako zde, řízení trestní bylo
zastaveno, jednak (, tvrzení, že pr~T nebylo v jednáni proti němu náležitě
pokračováno ve smyslu § 1497 obě. zák., pcněvadž žaloba soukmmoprávní podána byla teprve prý po více než 270 roku. Avšak mínění dovolatelovu nelze phsvědčiii ani v onom, ani v tomto směru. Zákon totiž
v § 1497 žádá, by proti dlužníkovi bylo zakročeno a v řízení bylo patřičně
pokračováno; z toho, že trestní řízení bylo 13. dubna 1918 podle § 90
tr. ř. zastaveno, nenásleduje tedy, žc promlčení slnší pokládati za nepře
rušené, nýbrž, že přemšení promlčení trvalo od 24. února 1918 do 13.
dubna 1918 a že od 14. dubna 1918 počala běžeti' nová tříletá lhůta promlčecí, jestliže nebylo v řízení proti· žalovanému mestskou obCÍ R. po dni
13. dubna 1918 náležitě pokračováno. Zastavením trestního řízení totiž
nebyl náhradní nárok žalující obce prohlášen nepříp'ustným ve smyslu
poslední věty § 1479 obč. zák., nýbrž obec tato byla s nárokem svým jen
odkázána na pořad práva. V nové tříleté lhůtě promlčeeí však obec podala soukromoprávní žalobu, pročež není třeba zkoumati, zdali obec po
zastavení trestního řízení náležitě pokračovala proti žalovanému čili nic.

Čís, 1652.

Jest »příhodou v dopravě« '(zákon o ručení železnic ze dne 5. března
a ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák.), nebyla-li
uzavřena plošina vozu pouliční dráhy. Není jí však trhnutí jedoueiho vozu
ponlični dráhy.
V tom, že pOškozený nepožádal řidiče. by plošinu uzavřel, jest spatřovati jeho spoluzaviněni.
1869, čís, 27. ř. zák.

mozh. ze dne 2. května 1922, Rv II 29/22.)
Zalobkyně, stOjíc za jízdy pouliční dr'ahou na přední plošině motorového vozu, zakolísala prudkým trhnutím vozu m, pozbyvši r-ovnováhy, vypadla z vozu, ježto plošina nebyla uzavřena, a těžce- se }}oranHa. Žalobě
o náhradu škody proti pouliční dráze p r o·c e sní s o udp r v é s t o I i c e
co do důvodu; zceia vyhověl, o d vol a c í s o· u d uznal nárok z polovice
po právu a uvedl po právní stránce v d II vod ech: Odvolatelka vytýká,
že soud prvé stolke věc nesprávně právně posouml, dospěv k právnímu
přesvědčení, že úraz žaiobkyně přivoděn byl příhodou v dopravě Po
rozumu ~ 1 zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. (zákona ze dne
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12. července 1902, čís~ 147 ř. zák,), První SDlld se ovšem blíže nezab-~'-v--a1--·-· .. ~{l.--_.
příhOdou v dopravě, jež v tomto případě zakládá ve smyslu cit. zákonů'
ručcní dráhy za úraz touto příhodou púvo,dčný, ale ze zjištěni jeho plyne
nepochybně, že onou příhodou v dopravě bylo prudké trhnutí vozu kterým žalobkyně, stOjíCÍ na přední plošině motorového vozu dle pří~ežné

výpovědi své jako strauy byla uvedena z rovnováhy a, z;koIísavši, vy-

padla z vozu. Příhodou v dopravě po rozumu § 1 zákona o ruče'ní železnic _
není každá událost, která při nor m á I ním provozu dráhy živelní silou
poháněné, plivodíla úraz čLověka, nýbrž Jen taková uďWlosi která jsonc
~půsDbilou přivodi-ti usmrcení nebO' tělesné poškození člo~ěka, ~astala
uch y 1k'o uo dno r m á I n í ch po měr ů provoz'Ovllích' a která ncmá
p~íčinu v, osobě po'škozenéh'O. Předpokládá tcdy "příhoda v dopravě" vždy
neJakou ~chylku od normy, ať v provozu samém, af v zařízení dráhy nebo
do~ravmch prostředků, s kterou cestující předem nemůže počítati. Opíra]lC se o tento zákonný pojem »příhody v dopravě«, dovozuie odvolatelka
že na pouličních drahách náhlé trhnutí vozu není ni:čÍm nepfedvídatelný~

a že prot'O v tomto připadě trhnutí, přihodivší vypadnutí žalobkyně z vozu

a její úraz, ncmúže býti' »příhodou v dopravč«. Příčina pr~T jest v tom

~e koleje pO,uliční, dráhy pro dlažbu nemohou býti tak přesně rpevněny:
ze pro ostre zatačky jest nutno měniti často rychlost, že pro pouliční
ruch Jest třeba často brzditi, vozy jsou lehčí stavby a mají pružnější péra,
takže nastávají časté pravidelné otřesy, s kterými každý na pouliční
dráze jedoucí musí počítati. Třeba vylíčení bylo částečně správné pro trati
pouliční dráhy u v nit řve I k o m ě s t a s velkým ruchem pouHčním
nemilže to tak všeobecně platiti pro tra!, na které se stal úraz, o kterÝ
Je SPOL Tato trať ,vede na široké, v·oIné, ne dlážděné státní silnici skorem
v jediné přimce. Zádn\rm způsobem to však nemůže platjti pro k a ž d é

seb e p rud š í trhnutí vozu. Takové náhlé a velmi prudké trhnutí· vozu
které svědky Františka Sch-a a Jana D-a mrštilo na sousední cestující ~
způsobilo, že žalobkyně, st'Ojící na plošině motorového vozu zakolísala
tak, že pozbyla rovnováhy a vypadla z vozu, sluší i na ďr á z e ~ 0~ I í ční označiti jako ú ch y I k u od normálního pravo·zu, jest tudíž »pří

nod-ou v dopravě« ve smyslu zákona. T,omuto zji'štění velmi prudkého
trhnU'tí není na překážku, že ostatní svědci:, jedoucí z témže VOze žalované
dráhy, se nepamatují na ono neobyčejně prudké trhnutL Tím není řečeno,

že oni svědc! onohozvlášl silného trhnutí ve skutečnosti nepocítili, jeno~
ho pro Jme Vjemy neuvědomili nebo bylo vzpomínka na ně ihned zahlazena daleko mocnějším dOjmem úrazn, bezprostředně potom nastavšího,
Cím bylo způsobeno ono trhnutí, zda silným zabrzděním na srázném svahu
za mostem či' prudkým vybočením kolejí z roviny na mostě nedalo se
zjisti·ti, ale mohutný jeho účinek byl svědky Seh-em a D-el11 'il žal'Obkyní
bezvadně zjištěn, Dá se tedy z tohnto účinku na značnou sílu tohoto trhnutí
bezp:čně wucliti.Jest proto ono abnormálně prudké trhnutí příhodou v doSl

prave po ľDzumu zákona a nelze odvolání v tomto směru přiznati oprávněnosti. Odvolání jest však odúvodněno, pokud prvý soud viděl zavinění
ž~lované dráhy v tom, že žalobkyni po jejím vstupu na plošinu motoroveho vozu Se nepodařilo, uzavříti ploši'novou závoru. První soud tento
domnělý nedostatek zařízení neoznačil jako příhodu v dopravě, ale, poněvadž žalobkyně spatřuje úchylku od normy a nepravidelnost v zařízení

dopravních prostředků v tom, že závora, určená pro u,zavření plošin na

vozech žalované dráhy. držena byla v poloze kolmé zvláštní uzávf:rkou,

jejíf'IiiechriúIsmus nezasvěcenému není znám, nutno zkoumati, zdali okolnost, že závora bez znalosti mechanbmu závěrky v tomto pI-ípadě nemohla uvedena býti v

činnost,

zakládá

ručení

dráhy ve smyslu § 1 zákona

o ručení železnic. ,Nemůže býti pochybnosti o tom, že na drahách pouličních

pobyt cestujícího obecenstva na plošinách vozů za jízdy jest dovolen, ann
že doprava obecenstva na plošinách patří k normálnímu způsobu dopravy,
Vysvítá to jasně zejména z toho, že ve vozech pouliční dráhy jest zvláště
vyznačeno, koLik míst k stáni jest na přední a na zadní plošině a že tam
připevněny

jsou zvláštní závěsní řemeny pro obecenstvo. stOjící. Zároveň

však ply.ne z účelu pouliční dráhy jako dopravního prostředku značné
frekvence na malé lokální vzdálenosti o poměrně menší rychlosti, že uzavření plo'šinové závěr·y není nutností a důsledkem toho průvodčí personál
dráhy není povinen o to se starati. Zejména na pouličních drahách, kde
dvojitá kOlej jest výjimkou a kde proto vstupování do vozu jest dovoleno
s o,bou strau, zdá se hýti taková pOvinnost průvodčího pers'Onálu přímo
lysickou nemožností. V tom právč jest zásadní r o zdí 1 po n I i ční c h
drah od nor m á I n í oh žel e z nic dopravujících 'Obecenstvo s velkou
rychl'Ostí na velké vzdálenosti, kde pobyt cestujících na plošinách vozu
za jízdy jest pro veliké nebezpečí výslovně za:kázán. Na vozech všech po~
uličních drah jsou sice také ku zajištění cestujícího obecenstva zařízeny
zvláštní plošinové závory, jest vša:k prostým příkazem opatrnosti každého
cestUjícího, by dbal, by závora byla uzavřena nebo by se držel, neuzná-li
za vhodnější vstoupiti do bezpečného vnitřku vozu. Též na: dráze žalované
společnosti

jsou

stoH kolmo'

při stěně

vozu takové závory, které, když se jich nepoužfvá,
vozu, jsouce k ní připevněny zvláštní automatickou
uzávěrkou, která se musí odsumouti, by, závora mohla býti polnžena na
přič.

Jak

II

zjištěno vÝP'Ovědí svědka

Sch-a i

žalobkyně, nepodařilo

se jim

tenkráte plošinovou závoru uzavří'U, protože neznali, jak se uvolňuje uzávěrka:

držící závoru kolmo, Proto vytýká

žalobkyně

žalované jako nedo-

statek zařízení vozu, že nebylo na plOŠInách připevněno poučení pro obecenstvo, neznalé mechanismu uzávěrky, a spatřuje v tomto nedostatku
i ve skutečnosti, že závora hez znalosti onoho zvláštního mechanismu

tehdá nemohla býti sklopena a že také nebyl na místě orgán žalované,
který by závoru uzavřel, odchylku od pravidla, kterou sluší prý označiti
jako příhodu v d,opravě, Tohoto názoru' odvolací soud nesdílL Jak z hoIej.šíhoplyne, jest povinností každého cestujícího, jedoucího na plošině
vozu poullční dráhy, zajistiti se proti možnému vypadnutí buď uchopením
nějakého pevného držadla neb uzavřením závory, Tuto povinnost žalobkyně sama uznává, požadUje-li, by obecenstvo bylo zvláštními vyvěskami
poučeno, jak se uvolňUje uzávěrka závory. Nemohla-li tedy žalobkyně,
neznajÍc mechanismu závěrky záv{)ru sklopiti, bylo její povinnOstí, chtěla-li
se zabezpečiti závorou, požádati řídiče moloru nebo někoho ze spolucestujících,aby závoru uzavřeL Neučinila-li tak, musela se uchopiti něja
kého držadla, jichž je na plošině dostatek, nebo vstoupiti do vnitřku vozu,
jak to učinil s.vědek Sch. Nelze tedy v mechanickém upevnění závory v poloze kolmé, které jest zcela praktické, ani v tehdejším neuzavřeni závory
shledati nějakou úchylku od normy, protože na drahách pouličních toto
zajištění, není
části zavinila

nezbytné. Zároveň však nu,tno uznati, že žaló~aná z velké
vypadnutí z vozu a tím i poranění své sama, Jak zjištěno
svědectvím svědka Františka Sch-a i Výpovědí žalobkyně jako strany,
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stála žalobkyně po svém vstupu na přední ploši'nu motorového vozu na
pravé straně' plošiny ve směru jízdy obličejem obrácena ke schodkúm,
držíc se pravou rukou tyče závorové kolmo postavené a majíc v levé ruce
jízdl1é již připraveno. Když potom za mostem zaslechla hlas průvodčího,
vybízejícího cestující slovy "lístky prosím«, by zaplatili jízdné, pustila
žalobkyně tyč, které se držela a, obrátivši se obličejem dovnitř, počítala
peníze v ruce připravené, při čemž náhlým prud·kým trhnutím vozu vržena
byla do předu a zakoHsavši padla pozpátku s vozu, snažíc se marně udržeti
,se na tyči závorové, kterou si'ce uchopila, ale ji'ž musil\! pustiti, když jí
vypověděly síly. Jest tedy jasno, že žalobkyně tím, že se pustila pevné
opory bez rozumného důvodu - mělaf přece jízdné ji'ž přichystáno v druhé
rUCe - značně přispěla ku vratkosti svého postavení na jedoucím vozu,
jež potom prudkým trhnutím vozu uvedeno bylo z rovnováhy. Pro toho,
kdo jede na plošině pou1iční dráhy, jest povinnost drž e t i s e - nepostará-Ii se jinak o zabe'zpečení své osoby - příkazem normální Dpatrnosti.
Opomenul-Ii cestující této povinnosti, u každého, rozumného člověka před
pokládatelné, a spolupůsobila-li tato neopatruost jako jedna z příčin úrazu,
pak poranění své spoluzavinil. V tomto případě přivodilo vypadnutí žalobkyně z vozu a její přejelí neljen náhlé a velmi prudké trhnutí vozu,
nýbrž i její vlastní neopatrnost, spo-čÍrvající v tom, že žalObkyně, pustivši
se držadla, stála v okamžiku, kdy se obrátila, v postoH málo pevném a
úplně bez opory. Tím dle názoru odvolacího soudu svůj úraz spoluzavinila. Bylo proto odvolání částečně vyhověti a uznati ve smyslu § 1304
obč. zák., že žaIobnÍ nárok pozústává jen polovicí po právu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany.
Důvody:

Zalobní nárok, opírající se VÝslovně o náhradní pDvinnost, uloženou žalované dráze podle zákona ze dne 16. července 1902, čí's, 147 ř. z. a ze
dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák., odůvodněn jest jedině tehdy, byl-Ii zpúsoben úraz, jejž žalobkyně utrpěla 7. července 1920, příhodou v dopravě.
Odvolací soud, uznav nárok ten polovicí, shledal příhodu v dopravě
v náhlém a velmi prudkém trhnutí vozu, jež Frantiiška Sch-a a Jana D-a
mrštilo na sousední cestující a způsobilo, že žalobkyně, stOjící na plošině
motorového vozu, zakolísala tak, že pozbyla rovnováhy a vypadla z vozu
elektrické dráhy. Zjištění toto je doplnUi nespornou skutečnosti, že trhuutí
to s,talo Se za Hzdy motorového vozu v prostoru mezi dvěma stankemí.
Odvolací soud, pokládaje trhnutí jedoucího vozn elektrické dráhy- za pří
hodu v dopravě, posoudil věc nesprávně po, stránce právní. Rozsudek dovozuje sice z výpovědi svědků Sch-a a D-a, že vůz trhl sebou náhle a velmi
prudce. Svědkové ti potvrdili skutečně, že při trhnutí narazili na své sou,sedy. Avšak ani trhnutí lak náhlé a prudké, že mělo za následek nárazy
ces'tujíéích o sebe, není příhodou v dopravě, t. j. abnormálním příběhem,
nýbrž přihází Se opětně za každé jizdy elektrickou drahou, je i' při -normálním provozu prav,fdlem, kdežto příhoda v dopravě může nastati jedině
úchylkou od normálních poměrů. Ze žalobkyně následkem trhnutí zakolísala a, ztrativši' rovnováhu, vypadla z vozu' otvorem, z venčí na plo-šinu
vedoucím, bylo přirozeným důsledkem zjištěné skutečnosti, že žalobkyně,
ač stála na okraji plošiny, otřesúm vozu -nejvíce vydaném, právě před

trhnutím pustila se závorové tyče kolmo postavené, jíž se před tím držela.
úraz, jejž žalobkyně utrpěla, byl sice v příčinné souvislosti i s trhnutím
vozu, toto však nelze uznati za příhodu v dopravě. V tomtn směru není
žacloba odůvodněna a dán jest dovolací' důvod § 503 Č. 4 c. ř. s., uplatňovaný žalovanou stranou. Není prot(} třeba obírati se dalšími důvody
dovolacími, uplatňovanými touže stran-ou, neboť jimi snažÍ' se žalovaná
strana vyvrátiti jedině nesprávný názor odvolacího soudu, jenž trhauti
jedouCÍ'ho vozu elektrické dráhy pokládá za příhodu v dopravě. Přes to
však nelze vyhověti dovolán: žalované .strany, nebof úraz, jejž žalobkyně
utrpěla, přivoděn byl skutečně příhodou v dopravě, ovšem záležela tato
v jiné skutečnosti než v trhnutí vozu. Dovolání žalující strany poukazuje
správně na prokázanou skutečnost, že kraj plošiny, na které žalobkyně
za jízdy stála, nebyl zahezpečen spuštěním závorové tyče, takže plo~iila
byla na této straně otevřena. Odvolací soud neshledal v mechanickém
upevnění závory v kolmé poloze úchylky od' normy. Právem shledává
dovolání strany žalující v tomto názoru odvolacího soudu nesprávné posouzení věci po stránce právní dle § 503 Č. 4 c. ř. s. Jízda na otevřené
ptošil1ě j.est pro os-obY na ní stOjící spojena vždy s' ne'bezpečím, že
vypadnou při silnějším trhnuti nebotřesu. Plošina bývá sice opatřena závěsnými řem,eny j, jinými pevnými ,p-ředměty, ji1chž tse mo'žno přidržeti'.
avšak tato opatření neposkytují dostatečného bezpečí, ježto mohou nas,taU
phpady, kdy cestující je uucen pustiti se opory, na př. má-Ii platiti nch
aspoň p.řipraviti si jízdné nebo vůbec zaměstnávati ru·ce něčím jiným.
Pro tako'vé p1ípady je nutným další bezpečnostní opatření a to může Z<lležeti jedině v uzavření plošiny. Nelze ovšem přehlédnouti, že v poslední
době vešlo ve zvyk na elektrických drahách, plošiny za jízdy vůbe:o neuzavírati; elektrické drállY vyhovují, zajisté obecenstvu, jemuž je tím
usnadněno nastup'ovati na vozy i za jízdy, přes to však nelze je zbaviti
zodpovědnost" za nebezpečný stav tím vyvo,laný. Bezpečnost provozu na
elektrických drahách vyžaduje, by pl'ošiny vozů a zejména motorových
vozů, k nimž připojeny jsou vlečné VOZy, byly za jízdy uzavřeny. Skutečnost, že plošina, na níž žalobkyně stála, nebyla za jÍzdy uzavřena zařízením k tomu sloužícím, příčila se řádnému, normálnímu provozu. Ze
zjištěných skutečností vyplývá, že neboda, t. j. zranění, jež utrpěla žalobkyně 7. Července 1920 při jízdě na elektrické dráze, náležející žalova"é
společnosti, Zpllsobena byla uvedenou příhodou v dO'pravě. Stojic na kraji
přední plošiny, držela se sice žalobkyně železné tYČe, u vchodu na pla·šinu upevněné, avšak bezprostředně před trhnutim vOzu pustHa se tyče,
připravujíc si jlzdnépro průvodčího, který se k plošině té blížil. Nemajk
opory, zakolísala žalobkyně tak, že ztrati;la rovnováhu a vypadla nezahrazeným otvorem plošiny s vozu tlX ulicI. K tomuto pádu žalobkyně' a následkem toho i k úrazu, t. j. k těžkému pošknzení' žalobkyně - nehylo
by došlo, kdyby byl otvor plošiny zahrazen. Skutečnost, že tomu tok nebylo, byla příhodou v dopravě ve smyslu § 1 zákona o ručení železnic.
V první řadě jest povinností žalované dráhy dohHžeti na to, by plOšinY
za jízdy byly na obou stranách řádně uzavřeny, a to' přední plóšiny vždy,
zadní aspoň tehdy, je-ll k vozu připojen vlečný vůz. Zejména na přední
plošině jest usnadněn dohled přítomností řídiče vozu. Skutečnost, že plošina nebyla uzavřena, zavinila v první řadě žalovaná dráha nedostatkem
řá'dného dohledu. Mimo to však bylo pDvinností i žalobkyně samotné dbáti
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who, by otvor pi()šiny~\'edle keereno stára, byl zanrazen tYCI, prr "em
V tomto směru je souhlasiti se správnirmi dÍlvo"dy napadeného
rozsudku. Žalobkyně, zauiavši místo k stání vedle nezahrazeného otvoru
na kraji \plošinY, měla po'žádati řídiče vozu, nebo vůbec někoho z přÍtnm
nÝch, by uzavřel plošinu, měla aspoň hlasitou výzvou upozorniti na nebezpeč! tím hrozíc!' Neučinivši tak, zav.i:nila spolu uvedenou událost v dopravě dle § 2 zákona o ručení železnic, Zavinění žalobkyně rovná se co
do míry zavinění žalované dráhy, nebo! plošina byla plná, tím byl dohled
zřízencům dráhy stížen, kdežto žalobkyni bylo snadno na nedostatek ten
upozorniti, Důsledkem toho jest uznati, že žalobní nárok jest pouze polovicí po právu, Dovolací soud dospěl tudíž k témuž důsledku, ačkoliv uvážil
skutečnosti shora uvedené odchyl:ně od soudu odvolacího,
upevněnou.

Čís. 1653.

Ustanovllní § 113 i. n. platí ien za podmínek §§ 160 a 161 obč. zák.
Výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 24. května 1917, čís. 30 věstníku
nelze ponžiti na cizozemce.
<Rozh. ze dne 2. května 1922, Nd II 97/22.)
N·e j v y Š š í s o u d usnesl se ve věci legitimace nezL Fji!ipiny K-c>vé,
že tu není podmínek k určení místně přísluš:ného soudu, jenž by byl dle
§u 113 i. n. povolán spolupůsobiti jako soud pornčenský.
Důvody:

Dle konaného šetření byl .Jan D., narozený dne 26. května 1892 ve Švechatu u Vídně, jenž zdržovav se dříve ve Vídni, mě'l p'osledn{ své byd1Uště
v Norimberku a následkem poranění ve válce dne 13. ledna 1915 v liaJiči
zemřel, příslušným do obce/i. v Československu. DIe potvrzenÍ' obvodového soudu ve Fiirthu {Bavory) ze dne 12. dubna 1913 uznal Jan' D., že
jest nemanželským otcem nezl. Filipíny K-ově, nemanželské dcery Tetezie
K-ové, kterážto okolnost jest na listině narození tohoto dítěte úředne dotvrzena, a bylo dále dle úředníhD potvrzení na listině o llaro·zení Terezie
K-ové ·uděleno jak jÍ,tak i jejÍmu dítěti FHipině p<lVolení, že bez újtny práv
osob třetích smí podle výnosu státního min. vnitra· v Mni'chově ze dne
31. března 1921 přijati a dále vésti jméno D. Z lcchtO' okolno'stí vyplývá
jednak, že Terezie K-ová, nyní D-ová, narozená dne 3. listopadu 1887
v Norimberku i její nemanželské dítě, jsou státními občany bavorskými,
Jednak že povolenou změnou jména hez uzavřeni manželství s Janem
D-em ani Terezie K-ová, nyní D-ová, anf její dítč Filipína, jež ani napotomním sňatkem svÝch rodičů, ani ve smyslu § 162 obč. zák. nebylo legitimováno, nestaly se státními o·bčany státu Československého. Poněvadž
pak dále jest okolnostmi uvedenými zjištěno, že Jan D. zemřel dne 13. ledna
1915, aniž by byl Terezii K-ovou, matku svého nemanželského dítěte, pojal
za manželku, nemá zde místa ohledně legitimace dítěte ustanovení § 113
j. n., jež předpokládá, že jsou. zde podmínky § 160 !(16I)obč. zák. Bylo
Ovšem výnosem ministerstva spravedlnosti ze dn.e 24. května 1917, čís. 30
věstníku z roku 1917 nařízeno, by žá!dosti za prohlášení nemanželských
dětí padlých, anebo následkem válečných útrap zemřelých VOjínů byly
za určitÝch podmínek k příznivému vyřízení předkládány, a aby matkám
tak·ovýchto dětí bylo dovoleno přijati rodinné jméno otce jejich dětí ne-

rrutnželských. Poněvadž však výnos tento se týká phrozeně jen přísluš
níku státu, v němž byl vydán, nemůže se Terezie K-ová, nyní D-ová jako
cizozemka na něj odvolávati. Z uvedeného plyne, že příslušnost SOU·díl
státu Československého ve věci shora uvedené není vůbec odůvodněna,
a poněvadž dle toho· není zde podmínek § 28 j. n., za nichž jedině by bylo
lze nejvyššímu soudu určiti soud místně pI·íslušný~, jest v~rr:ok shora' uvedený opodstatněn.
Čís. 1654.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, čís; 313 sb. z. a n., o obnOVě drobných
zemědělských pachtň.

Předpis § 2 písm. bl zákona vztahUje se ,i na toho. kdo pozemek, nabyv
ho po 1. srpnu 1914, také ještě sám propadttovával.
n~ozh. Ze dne 3. května 1922, R I 433(22.)

Žádosti drobných pachtýřil o obnovu pachtu dle zákona ze dne 12. srpna
1921, čís. 313 sb. z. a n. s o II d p r v é s tol i c e vyhověl, rek u r sní
s o u d ji zamítl. Ne j vy Š š í s o n d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dle § 2 lit. b) zák. o obncwě pachtů obnova nenastává, když propachtovatel béře nebo chce vzíti do vlastní správy pozemek, kterého nabyl
tep!r"'c po 1. srpnu 1914 od os·oby nebo po osobě, jejíž je zákonným dč
dicem. Jde .0' výklad tohoto předpis:u. Kdežt·o stěžovatelé s' prvým soudem
myslí že předpis nevztahuje se na toho, kdo, nabyv po 1. srpnu 1914,
také ještě sám pozemek pr'opachtovával, míní vlastníci s rekursiiím, .soudem, že ,e vztahuje i na takového vlastníka. Poslednější náhledcllužno
schváliti. To plyne již z časové hranice, tak daleko do minulo·stiposunuté,
nebo! o tom, kdo záhy po L srpnu 1914, na př. již lO.srpna 1914 nabyl,
nelze podle pravidelrtého běhu věcí vůbec předpokládati, že by měl pozemek ještě v propachtu, aniž by jej byl sám propachtoval, vždy! takov~
drobn'é pachty dějí se buď jen na rok, nebo nejvýše na 6 let, a tak !leda
.se tak snadno mys'liti případ, že by pacht, který tu byl, když nynější vlastník pozemku roku 1914 nabyl, trval ještě na p·odzim r. 1921, jak § 1 zák.
o obn. předpokládá. Pravidelně tedy ·obnovil později pacht ještě sám, a
tak by dobrodiní přcdplsu toho bylo pro vlastníka téměř illusorní. Plyne
to ale také právě nejelll z roku, t11 brž j' ze samého- dne za časovou mez
položeného. Zákon vytkl jako mez den L srpna 1914 zrovna tak jako
v:§ 6 požad. zák. ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. jen proto, že
mezí lou mu jest počátek světo·vé války, která s sebou přinášela mnoho
příčin, proč vlastník cítil se nucena'pozemek z vlastní správy pustiti a do
paohtu dáti, zrovna tak jako po rozumu ci!. předpisn požadovaeího zák~l1a
nutĎla tak mnohého pachtýře, aby se pachtu vzdal a pozemek vlastmku
vrátil. Ale dle úmysl", zákona nemají tyto \'álečné příčiny, trvavšínamnoze ještě v době poválečné, jako tu ani tam na práva stran míti žádného
vlivu, a mají sttany vyhraženo domáhati se toho postavení, v jakém by
se dle předpokladu zákona nalézaly, kdyby války nebylo bývalo; v duchn
§ 6 požad. zák. byl by pachtýř měl pozemek na dále v pachtu, a v duehn
§ 2 11t. b) zák. o obn. pachtů byl by vlastník měl pozemek ve vlastní
správě. Proto zákon přiznává tam pachtýř.iprávo na výkup, zde vlastníku
T
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právo vzíti pozemek V€-·-4,.:lastlÍ l:liháHÍ a -e4pírati tedy ObilO v-ě-J-a{Šího,

pachtu.
Čís. 1655.

Byla-Ii místní dráha zákonem sproštěna povinnosti opatřiti přejezdy
zá~or~mi, nemůže jí býti tato povinnost uložena jako opatrnost, věci při
merena.

(Rozh. ze dne 3. května 1922, l~v II 88/22.)
Při přejezdu trati místní dráhy. nechráněném závorami, byl vlal,em
zachycen žalobcův povoz a s potahem rozdrcen. Žalobu o náhradu škody
proti dráze s o II d y vše ch tří s t o I i c zamítly N e i v y š š í s o u d
z ~ch~
,
důvodů:

•Těžisko dovolacích vÝvodů spočívá v tom, že přejezd přes koleje
drahy nebyl opatřen závorami., ač jich za dané situace bylo třeba by se
úrazům předešlo. To byla zajisté chyba, to nelze popírati, ale zodpo~ědnost
~~adá ?a ~ákon. V § 41 odstavec druhý cís. nař. ze dne 16. Iistopadn 1851,
C1S. 1 r. zak. Pl'(} rok 1852 (provozní řád železni·čni) předepsáno jest jako
bezpečnostní zařízení, aby přechody přes dráhu opatřeny byly silnými
závorami ve vzdálenosti nejméně 12 stop od středú kolejí. Avšak zákonem
ze dne 8. srpna 1910, čís. 149 ř. zák., jímž nahrazeny byly starší zákony
obsahující podstatně stejná ustanovení, z nichž nejstarší byl zákon ze dno
17. června 1887, čís. 81 ř. zák. W. 1.), bylo předepsáno, že u místních drah
j es t ·od hezpečnostních opatření, citovaným provozovacím řádem naří
zených. potud u p II S ti t i, pokud toho zvláštní poměry, najmě stanovená
rychlo'st jízdy, dle uznáni ministerstva železnic dopouš'tějí, že tím však
nemá býti zkráceno právo samo~právn~Tch korporací, ve vlastním: oboru

, půso:bnosti z ohledu na bezpečnost předpi'sy vydávati. Že jde o dráhu
,;;ístr;í, jest bezesporno, a žalobce př,čpusti! výslovně, že při komisionelním
nzem nebylo bývalou generální inspekcí rak. drah předepsáno zařízení
zvláštnfch ochranných opatření, a mínil jen, že během .času SO poměry tak
změnily, že v kritické době bylo třeba závor nevyhnutelně. Dle toho jest
bezesporno, že bylo· od závor uPuštěno ve smyslu citovaného zákona, a
tím jest žalovaný železni1čnÍ- erár úplně vyviněn. Nebo·ť jsou sice vedle

opatrn,ostí záko~ných ještě t. zv. o'patrnosti včci přiměřené t. j. takové, jež

Sl'ce zako'nem prcdepsány nejsou, ji:chž však nicméně' povaha věci zrovna

tak ~yžaduje. jako těch, jež výslovně předepsány jsou, a jest proto každý
podm~~tel po právu povinen dbáti stejně i jich <§:§ 335, 336 lit.b) a g) tr.
zák., §S' 171, 172 hor. zák., § 2 zák. o sllostr. a j. v.), avšak dopouští-li
úkon někde, j"l,o tomu zde vskutku jest, aby podnikatel té které zákonné
opatrnO'sti spmštčn byl a sproštění to legálním způ-sobem t. j. úřadem,
v, zákoně k tomu: povolaným, nastane, nelze mu tuto zákonně slevenou
zakonnou opatrnost ukládati jako opatrnost věci přiměřenou, sice by byl
právní řád sám s sebou v odporu. Neučiniti tOl které opatření je právem
podnikatele, a nemůže ho tedy slihati současně povinnost právu tomu se
protivící: učilIiti je. Ať tedy bylo závor sebe více k ochraně před úrazem
třeba, nezodpovídá za to podnikatel, žalovaný železniční erár. A není to
tak kruté, jak se na první pohled zdá. Neboť, nebylo-Ii závor, jež by, před

přjjczdem každého vlaku spuštěny, již samy sebou zaruč-ovaly bezpe'čnost,
hýla tím Saltl1T m dána každému passantu, ať pěšímu nebo povoznímu, vf/-

straha a napomenutí, by se o bezpečnost wou staral sám, tedy prve, než
na koleje vstoupí nebo vjede, na obě strany zkoumal, zdáli se vlak neblíží,
a teprve, když ,e ubezpečil, že trať je volná. k přechodu nebo přejezdu
přikrcčH. A to každému bylo možmo, r.eboť nikdo nemohl nevidětl, že má
před sebou dráhu. Odpadá:-li však výtka nezřízení závor, zbývá jen .pří
padné ,zavinění zřízencil dráhy, za ·něž by podnikatele bylo možno k zodpovědnosti poháněti jen za podmínek § 13150bč. zák Tyto podmínky nejsou
už proto dány, ježto žalobce ani netvrdil, že zřízencr dráhy, zejména strojvůdce, jemuž žaloba chce přičítati vinu proto, že nejel zmírněnou rychlostí
byli nezdatni. Proto jest bezpředmětnou věta, která jediná z celého dovolání k této Gtázcehledí, že prý o neobyčejné rychlosti vlaku svědčí okolnost, že jeden těžký vůl byl úplně rozdrcen a daleko odvlečen, ačkoliv
odvolací soud i tu okolnost z výpovědi strojvúd>ce vysvětlil v ten rozum,
že se tak stalo z jiné příčiny t. j. že lokomotiva i po zastavení vlaku musila 20 m popojet, aby vM do kol zapletený mohl býti vYPr<lštEn. Odpadá-Iivšak odpovědnost žalovaného eráru za úraz, z něhož žalováno, jest docela
zbytečno zabývati se o·tázkou, nižšími stolicemi a následkem toho i dovoláním podrobně rozbíranou, zdaH vozka sám úraz zavinil, neboť af jej
zavlnil nebo ne a úraz přičísti .by bylo jen náhodě, nemá to na rozhodnutí
věci vlivu, a jest bezpředmětno yše, co tu dovolání uplatňuje jako odpo:r
se spisy, že soud odvolací vycházel ze skutečností, jež zjištěny nebyly.
Čis. 1656.

Odkázáni-Ii zákonni dědicové vůči dědicúm ze závěti na pořad práva,
jest vítězným provedením sporu jedním z nich nrovnána cesta pro posloupnost ze zákona na prospěch všech.
Otálení s podánim přihlášky k pozústalosti lIemá v zápěti ztrátu práva
dědického.

·~Rozh.

ze dne 9. května 1922, R I 239122.)

P o z ů s t 11 los t n í s on d rozhodl, že 1'ral1 tišku D-ovi,
Janě V-ové, Janu Ii-ovi a nezl. K:arll1 D-ovi přísluší dědické
zůstalosti Kiarla D-a. DÍl vod y: Františkn D-ovi a Jo·sefu

Josefu D-ovi,
nároky k poD'ovi od;pírá
se účastenství na pozůstalostním j'izení z důvod1l, že prý ,nepodali žalo'by
na neplatnost závěti, jak jim usnesením ze 7. května 1919 liloženo bylo.
Leč námitky ty jsou bezdůvodné. Dědicové tito byli by vyloučeni z účasti
na projednání pozůstalosti jen tehdy, kdyby závěť byla platnou a pozů
stalost se dle ní projednávala, ni'koli však i tehdy, když závěť k žalobě
jiného spoludědice byla prohlášena -nepllltnou a pozůstalost dle záko:na se
prOjednává (.§ 125 nespor. říz. a contrario). Rovněž bezdůvodným jest
odpírání účastenství 11a pozůstalostním řízení Janě V-ové, Janu li-ovi a
ne zl. Karlu D-ovii protO', že prý, ač již byli vyzváni a k projednání obesláni, přihlášky dědické nepodali a nemohou již př,ihlášky' dědické podávati
a na řízení pozůstalostním se súčastniti. Názor tento: jest neudržitelným
vzhledem k l!stanovení :§ 128 nespor. říz. Pokud není řízení pozůstalostní
slmnčeno, COž se stane teprve odevzdáním pozůsta:\o'sti, mohou dědicové
přihlášku podati. Liknavost jejich má pouze za následek vyloučeni ,ze

446

447

soudního odevzdání a nikoliv z práva dědického, takže, přihlásí-Ii Se dědic
před odevzdáním, odčiní svou liknav-Qst. - R. e k II r s II í s o II d usnesení
potvrdiL D ů vod y: Ohledně námitky stěžovatelky, že podle ,u,stanovení
§ 125 nespor. říz. maií nárok na pozůstalost jen ti ze zákonných dědiců
k~eří dobyli si rozsudek o neplatnosti závěti, ostatní však nikoli, jest pou~
kazatl na doslov onoho ustanovení zák,ona. V něm se praví že snudce má
urči!i ,lhůtu, do které má býti žaloba podána, jinak že se bude projednávati
po~ustalost bez ohledu na dědické nároky, které byly odkázány na pořad
~;ava. Z toho, že se mlUVÍ _o. jedné žalobč, uproti nárokům v množném
clsle, nelze ni,jak dovoditi, že jest nutno podávati více žalob je-lt více
~právněných, Naopak z' doslovu zákona vysvítá, že stačí žalo'ba jedna.
"tHovatelka namítá, že jsou vyloučeni z projednání pozůstalosti ti kdož
nepodalic?řihláš~y dědické při roku, k tomu ustanoveném, a to podl~ § 120
nespor. TlZ. Avsak tento § praví, že se má pozlJstalost projednávati bez
ahledu na ty, kdo se k roku, nedostaví, nebo nepodají při něm přihlá;ky.
Z~e ;: však mluví všeobecně o roku a nelze z toho dOvoditi nntnost, aby
pr~hlaska byla podána při určitém roku, snad při prvním. Ka2ódý z dědiců
m.a .voln'~st podati pfihlášku při kterémkoliv roku, až do skončení projednam pozll'sta'losti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Tím, že zůstavitelovy závěti byly neplatnými prohlášeny ať na žalobu
kohokoli ze Zákonných, na pořad právapoukázaní"ch dědicú bylI} docíleno, že závětÍ těch nelze již použíti za základ prOjednání ~ozustalosti.
Jen toho dosáhla Anna S-ová, že, pokud se kdo přihlásil k pozústalosti ze
závěti, z dúvodu toho více dědické 'nároky uplatňovati ncmúže, Neplatn0si
závě,ti, jednou vyslovená, působí tédy -v poměru mezi osobami, jež -500"r
nevedly, nepúsobí však tak daleko, by vylučovala dědice, na sporu' o platn~st záv,ět} ak!i;'J1ě nesúčastněné, z dědictví vubec, takže by jim mohlo
bYl! odplrano ueastenství na pozůstalostním řízení vúbec, ač přihlásili se
kpozustalosti za dědice ze zákona s dobrodiním inventáře, V řízení o žalobách o neplatnost závětí byly proti sobě pouze nároky dědice zé závěti
Josefa D-a a dědiců ze zákona se přihlásivších a jen O' nároku těchto dvou
stran rozhodnuto, že žalovati má skupina dědic!l ze zákona dědice testa"
mentárního na neplatnost závětí. Jak to provedeno bylo, zda podání~
jedné žaloby, jedním účastníkem či vÍCe žalobci: a více žalobami na tom
nezáleží (§ 125 nespoT. říz. slovo: die Klag;e einzuhring;en), Tomu' nasvěd
čuje i § 550 obč, zák. ve smyslu kterého dědička Anna S-ová ze zákona
se přihlásivší podáním žaloby a provedením sporu jednala za všechny
podle rozhndnutí ve s'poru jedině oprávněné dědice ze zákona Tomu< n'ni
na závadu dodatek § 125 nespor. říz. »jinak postupovalo by ~e atd,,,
n~vadž tím jest řečeno jen tolik, že nebude-li vůbec O'dklizen pov'olací
dnvod, ohledně něhož dědic odkázán byl na pořad práva, bude tcnto DOVOlací. důvod formelním podkladem PW jednání pozůstalosti' a v něm nepřijde
v úvahu skupina dědiců z druhého povolacího dúvodu. Spor je rozhodnnt
s vYloučením dědke testamentárního ve prospěch skupiny dědiců zákonných a ti mezi sebou dosud žádné odporující si navzájoem dědické přihlášky
nepodali, nebylo také mezi nimi zahájeno jednání dle § 125 nespal'. říz"

;0:

uebyl také jeden proti druhému, na pořad práva poukázán a nemůže tedy
také jeden druhého z účastenstvi na projednání pozůstalosti vylučovati.
K tomu a tedy i k podáiní rekursu ve směru tom nedostává se stěžovatelce
oprávnění, jelikož si právě rozhodnutí ve smyslu § 125 nespor. říz. proti
druhým zákonn,Í'm dědicům dosud nezískala a eventuálního sporu s nimi
vítězně neprovedla, K výlťladu § 120 nespor. říz., jak ustanovení tomu
rozumí dnnhá stoLi:ce, nutno se přidati. ,Rekursní soud zastává názor, že
II e j S O li vyloučeni z prOjednání p-ozůstalosti ti, kdož nepodali přihlášky
dědické při roku, k tomu ustanoveném, Tomu nutno přisvědčiti v tomto
případě, kde pozústal05t Ještě skončena a odevzdána není, neboť ))ocUe
§ 823 obč. zák. mohou se otálející dosud dědicové i p-o ode v '" dán í
pozůstalosti svých nároků domáhati žalobou o dědictvÍ. Když tedy dosud
o·devzdána není mohou se ]Jřihlásiti -kdykoLiv za projednávání. S 120 nesp.
říz. neustanovuje, že dědic s přihláškou otálející 'považován m", býti za
dědice, který se svých nároků vzdal. Otálení, s podáním přihlášky ve IM,č
§ 120 nes por. říz, nemůže tedy míti podle ducha zákona v zápětí ztrátu
práva dědického. Správnost názoru, zde projeveného, vÝsvitá i -z ustanovení § 128 nespor. říz.
Čís. 1657.

Zákon ze dne 17. prosince 1919, ČÍs. 16 sb. z. a n. na rok 1920 o služebnich poměrech trvale ustanovených obecních zřízenci;.
Kdo splnil podmínky § 3 zákona má n á roh, by byl ustanoven zří
zencem delinitivnim.
Z ustanovení § 25 zákona nelze vyvozovati, že vší c hni, dříve pro_
zatimně ustanoveni zřízenci byli na roveň postaveni oněm prozatimllÍm
zřízencům. kteří jsou nebo budou po vydání zákona ustanoveni,
(,Rozh. ze dne 9, května 1922,

1<
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Žalobce byl přijat do služeb žalované obce v roce 1899 jako jatečný.
J(:dyž mu byla dána 15. dubna 1920 šestinedělní výpověcf, podal námitky,
opíraje se o ustanovení zákona ze d.ne 17. prOSince 1919, čís, 16 sb, z. a n.
na rok 1920, Ježto obec na výpovědi setrva;a, domáhal se žalobou, by
luznáno bylo právem, že právní poměr jeho k žalované Dbci jako trvale
ustanoveného zřízence dlužno posouditi a upraviti dle ustanovení zákona
ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb, z. a n, na rok 1920, zákona ze dne
7. října 1919, čís. 541 sb, z. a n. a 25, lis1o]Jadn 1920, čís, 625 :sb, z. a ll,;
že výpověď jemu daná jest nezákonn.á a -se zrušuje a že žalovaná strana
jest pŮ'vinna, zaplatiti' mu doplatky jeho požitků za rok 1919--1921. P r oe e sní s o udp r v é stOo I i c e žalobu zamítl, maje za to, že žaloke
nebyl definitivním zřízencem žalované obce a uveď! dále v d ů vod ech:

Žalobce nemůže býti považován ani za pIne zaměstnaného' ve smyslu § 3
cit. zák., neboť z jatečného řádu pro ža!ovanDou obec <čís. 9) platného vychází, že žalohce na jatkách zaměstnán byl jen po 4 dny v týdnu a v ji- _
ných, než stanovených dnech že směly se konati jen porážky nutné neb
v mimořádných případech na zvláštní povolení městskéh,o úřadu. Jest Sice
pravda, že jatečný řád byl zprvu ustanoven jen na zkoušku, avšak 'svěd
kem Janem ]i-em je zjištěno, že již v roce 1899 ancbo 1900 tento prozatimní
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jateční řád předložen bY,L'!~~Ěi~~~LI~D!~li)!l2';ill~mí-*g~~tnE _ ~ _._~~~._.
také schválen, takže
povinností
se
a,
přtpouštěl~li porážky také v jiné než ustanovené dny, jednal vlastně proti
ustanovením jatečného řádu a nemůže z toho ničeho ve svůj prospěch
odvozovati. Z toho také Se zřetelem na nízký plat žalo,bcův je zřejmo, že
žalobce u žalované obce nebyl trvale a plně zaměstnán a že jeho služba
nebyla a nemohla býti jeho stálým a výhradným povoláním, a proto také
žalovaná obec ve schůzi dne 31. března 1920, čís. 6 ve smyslu § 2 shora
cit. zákona právem jateckého mezi plně a trvale ustanovené zřízence
obecní nepojala. liledíc k § 902 obč. zák. považ,uje soud za to, že oznámení
žalo'bcovo ve smyslu § 25 odstavec druhý shora cit. zák. učiněno bylo
včas, avšak nemohlo míti zamýšle.ného a v zákoně uvedeného účinku,
poněvadž žalobce nelze považovati za zřízence podle tohoto zákona. Pokud se konečně týče výpovědi, má soud za to, že k rozvázáni služebního
poměru bylo třeba výpovědi, ježto ustanovení § 10 zákona ze dne 17. prosince 1919, čís, 16 sb. z. a n. vztahuje se na trvale ustanovené zřízence,
jImž žalobce nebyl; taktéž nelze tu použíti předpisu nař, ze dne 28. února
1912, čí,. 108 a ze dne 17. prosince 1919, Ns. 675 sb. z. a n., ježto nařízení
tato jednají o obmezení výpovědi služebních poměrů podléhajících zákol1!Ui
o obchodních pomocnících, kdežto výpověď žalobci dána byla dle § 7
zákona ze dne 17. prosince 1919, čís, 16 sb. z. a n. a proto 6nedělní výpověď jest na místě. Že by smluvena byla výpověď 3 měsíční, soud za
prokázáno nepovažuje, nebo! protokol o schůzi obecního. zastupitelstva
ze dne 27. prosince 1899 nic takového neobsahuje, a zajisté - jak také
svědek Jan li, praví, by ustanovení to obsahoval, kdyby skutečně obecní
zastupitelstvo na 3 měsíční výpovědi se usneslo; žalobce· také nepraví,
s kým ujednání to učinil, ale je samozřejmo, že jedině obecní zastupitelstvo
svým usnesením mohlo závazek k 3 měsíční výpovědi pro obec zalo·žíti.
Ostatně i kdyby se obecní zastU<)litelstvo skutečně ,wsneslo na 3 měsíční
výpovědi, neměl by žalobce 'žádného jiného práva, než-li žádati, aby mu
bylo služné do konce výpovědní lhůty doplaceno í§ 1162 b) obě. zák. a
§ 31 zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.). O d vol a c í s o u tl
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu; by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozho-dL D fl vod y: Odvolací soud nesdíií
právní názor prvého soudu, že v této při rozhoduje, že byl žalobce přUat
do služeb žalované obce jen prozatimně, že o definítiv,", nežádal a také jí
nedostal. Nebo! pak náleželo podle § 25 poslední odstavec zákona ze dne
17, prosince 1919, 'čís, 16 z r. 1920 sb. z, a n. o-becnímu zastupitelstvu, by
učinilo opatření, by prozatimní ustanovení žalobcovo netrvalo déle nežli
"po dobu jedno'ho roku ode dne, kdy zákon ten nabyl účill,nosti, tedy od
12. ledna 1920, ač-li' podle dřívější úmluvy nenabyl nároku n a u s t a n 'lven í t r val é již dříve. Vždy! podle důvodové zprávy tisk 2010 k tomuto ",ákonu jest jeho účelem "aby poměry zřízenců obecních byly zlepše,ny a aby měly; pevný zákonitý podklad«, a "v § 3 zákona je jasná defir
nice zřízence obecního, který má nároky ze zákona toho vyplývajícÍ«.
Z toho je zřejmo, že zde rozhoduje jedině skutečnost, byl-Ii žalobce u žalované obce plně a trvale zaměstnán, tak že jeho služba byla jeho stálým
a výhradným povoláním a tvořily-li s~užební požitky z ní převážnou vět
si,uu veškerých j'eho příjmú (§ 3 cit. zák. doplněný § 1 zákona ze dne 21.
prosínce 1921, ČÍs. 478 sb. z. a n.). Podle § 2 zák. ze dne 17. pros,ince 19:9,
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16 sn. z., a ,tl. na rok 1920 rozhOduje obecní zasiupitelstv'o toliko o tom,
které služby mají býti konány zřízenci trvale ustanovenými a jakých
zvláštn'ích způso'bHo-stí jest pro jednotlivá místa zřízenecká třeba, nikoli
též zda ten kterST její zřízenec je zří~encem podle §. 3 zmíněného zákona,
vždy! pojem zřízence je tam již určen. Nelze proto také přiznati žalované
obci práva, aby usnesením svého zastupitelstva výpovědí zbavila zří
zence, který vyhovuje podmínkám § 3 a užiJ svého práva podle ~ 25
druhý odstavec cit. zákona, práv jemu tímto zákonem přiznanýcb. Z výsledků provedeného řízení průvodniho nelze bezpečně posoudí,ti, byl-li
žalobce zaměstnán tak, jak toho žádá dotčený § 3, NezbÝvá proto, než
aby provedeny by;ly veškeré dúkazy v tom ohledu nabídnuté, zejména
všemi knihami jateckými, porážkovými protokoly a knihou po'ukázek pro
jateckého, aby mohla býti zjištěna veškerá skutečná služební čiunost žalobcova u žalované obce, a dělá-li se mimo dobu předepsanou iateckým
řádem, byla-li jak žalobce tvrdí - dodatečně schválena PDtvrzením
osob k tomu povolaných, pak zda a jaké ·byly jeho př,jmy a požitky
vedlejší. Důsledkem svého právního názoru první s"Oud všechny tyto dů
kazy neprovedl, ČÍmž zůstalo- řízení v podstatné části kusým a vadným.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
ÓÍS.

Důvody:

Rekurs vytýká napadenému, usnesení, že soud odvolací nesprávně použil zákona ze dne 17. prosince 1919,Čís. 16 sb. z, a n" který se podle
názorureknreutova vztahuje jen na zřízence definitivní, nlikoli na prozaUmní. To je sice pravda, avšak zákon ustanovuJe záro·veň v § 25 posl.
odstavec o, zřízencích před vydáním tohoto- zákona prozatimně ustanovených, že obecní zastupitelstvo učiniti má opatření, aby prozatimné
ustano·vení jich netrvalo déle, než po dobu jednoho roku ode dne, kdy
tenlo zákon nabyl účinnosti a to zaiisté proto·, aby se i tita zřízeuci mohli
státi účastnými výhod tohoto zákona. Kdo má býti pokládán za zřízence
ve smyslu tohoto zákona, tedy za zřízence trvale' ustanoveného, urĎuje
§ 3. Rekurentka dává tomuto ustanovení ten smysl, že nerozhodují jen
náležitosti tímto §em předepsané, nýbrž že jest mimo to třeba ještě 1"OZhodm.ltí obce o tom, že se dotyčnémn zřízenci deflllitivní ustanovení výslovně uděluje aneb asp'Oň, že mu nebyl« dána db konce, roku prozatímního
výpověď. Tento výklad by však odporoval rovnosti ob nu stran a neposkytoval by žádných práv zřízenci, jenž zákonným podmhnkám vyhověl,
poněvadž by záviselo od libovůle obce, má-li býti definitivním zřízencem
llstano'ven a má-li mll' býti dána výpově'ď či ne. Tomu chtěl právě zákon
p'ředejiti a nemohl, jak důvodová zpráva ústavního výboru k tomuto zákonu uvádí, ponechati úpravn pOl11€rů náhodě a libovÍlli, Sluší ]lroto § 3
vykládati tak, že ten, kdo splnil podmínky v něm předepsané, má také
n á r -o k na to, aby byl deiinitivním zřízencem ustanoven, Když tomu
tak, nemůže býti také správuým výklad, jejž dává rekurentka ustanovení
§ 25 posledni odstavec téhož 1iákona, že totiž prozatimně ustanovený zří
zenec může býti jednoduše ]lropuštěn, aby se vyhovělo předpisu, že jeho
pr-ovisorium nemá trvat déle než rok ode dne, kdy nabýl zákon účinnosti.
Tento § 25 nemůže býti vykládán v sOlllvislosti s §§ 6 a 7, poněvadž tyto
§§ jednají o zřízencích, kteří se podle tohoto zákona ustanovují, kdežto
Civilnl rozhodnut!. IV.
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zřízencích, již t. j. p,řed vydáním zákona
ustan(wených, al trvale al prozatimně, a ktefí~pÓdle odstavce prvého Zů
stávaií nadále ve svém dosavadním služebním postavení. Pouze poslední
odstavec jest obmezen na ty, kdož nebyly dosud ustanoveni definitivně
a ohledně nichž obci náleží učiniti opatření tam uvedená. Souvislost s ~, 7
by tu mohla být,1 snad jen tehdy, kdyby šlo o zřízence, jenž nebyl déle
než mk před vydáním zákona prozatimně ustanoven. V tomto případě by
mohlo opatření v posledním odstavci § 25 záiežeti v tom, že by takové~u
zřízenci dána byla výpověď, ač~li by tomu jinaká úmluva nevadila. Ze
by v š i Chll i dříve prozatimne. :u,stanovení zrÍzenci byH na T'oveň postaveni oněm prozatimním zřízencům, kteří jsŮ'u nebo bud'ou po vydání zahoona ustanoveni, to z § 25 dovoditi nelze. Sluší PTotO pokládati právní
posouzení věci soudem odvolacím, týkající se použ,ití zákona ze dne 17.
prosince 1919, Čí's. 16 sb. z. a n. z rD'kn 1920 na nárok žalohou vymáhan~'
za správné a poněvadž nebyly provedeny důkazy žalobcem nabízené
o tom, jsou-li tu podmínky !lem 3 citovaného zákona a zákonem ze dne
21. prosince 1921, čís. 478 sb. z, a n. předepsané, byl rozsudek první
stolice právem zrušen.

§ 25 j,edná podle svého nadpisu o

Čis. 1658.
Společenstva výrobní a hospOdářská {zákon ze dne 9. dubna 1873. čís.
70 ř. zák.) nelze sdružiti ve společnost s r. o. k provozováni obchodlj
naznačených v § 1 z'ákona o společenstvech.
Nepřipnstným jest do datel, k firmě "československý «. Pokud jest pří.

pustným

přídaveI{

»všeobecný({.

<Rozh. ze dne 9. května 1922, R I 454/22.)
Rej s tř i k o v Ý s o u d vrátll opověď společnosti: "Všeobecná česKo
slovenská společnost pro zpeněženi lihu, společnost s r. 0.« ku dap;není,
pokm! se týče opravě v těchto bodech: 1. ze znění firmy vypustiti jest
především vzhledem k zákonu ze dne 14. dubna 1920, čís. 267 sb. z. a n.
a výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 7. září 1919. čís. 20.4560zna·
čení "Cesk'OSlovcnská«, proti němuž vyslovilo se kromě toho v případě
tomto též ministerstvo obchodu; správní komise pro obchodní a živnostenskou komoru v Praze k zdejšímu dotazu sdělila, že nesouhlasí se
zv'oleným zněním firmy, ježto označení »všeobecná« vyznaČluje, že před
mět podniku jest skutečně všeobecnÝ, ne obmezený na jednotlivé obory,
ale tomu že tak v tomto případě není; nevYhovuje tedy, jak zjlštěno, na·
vržené znění firmy zásadě pravdivosti, pro obchodní rejstřík platící, a
nutno proto zvo,liti nové zně'ní firmy, jež upraviti je tak, aby odpovídalo
jak platným předpisům tak skutečnému stavu věcí; s novým zněním
f.i'rmy vykázáno budiž zároveň nové' znamenání firmy; 2. z § 1 smlouvy
spo'lečenské jest vypustiti ustanovení, že předmětem podniku jest také:
ad b) ziskávati a Pf'Odávati jiný lih, vyrobený v tu- i' cizozemsku, ad c)
získávati, zřizovati a provozovati lihovary, jakož i súčastni1i se na t~
kových podnicích', ad d) zřizovat! a provozovati podniky. jež Z)wžitkují
k jiným účelům suroviny, slo·uŽíci zpravidla k výrobě lihu, jakož j súčast
niti se nq takových podnidch, ad e) získávati, zužitkovati a zpeněžovati

patenty, tý·kajíci se jinakého znli'tkování surovin, sloužících zpravidla
k výrobě lihu, ad 1) zři'zovati podniky, zabývající se v podstatě zPracováním neb spotřebou lihu, jakož i súčastniti se na nich, nebo! dle § 1 zákona ze dne 6. března 1906, čís, 58 ř, zák. lze sice společnosti s r. o.
zJ-izovati ku každému dle zákona připusinému Ílčelu, zde však jsou společníky obě společenstva, jejichž činnost jest dle § 1 zákona ze dne 9.
<tubna 1873, ČÍs, 70 ř. ztik. obmezena na podporu výdělku a hospo'dářstvi
jejich členů společným provozováním podniku nebo poskytov,áním IÍvěru.
Družstvo hospodářských lihovarů a Svaz průmyslových lihovarů smějí
tedy dle cit. ~ I zák, ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 f, zák. provozovati
talmvé podniky, které podporují či,nnost a výnosnost těch lihovarů, jichž
majHelé jsou 'členy těchto sp'olečenstev, na př. rafinováním nebo denaturováním lihu, členy vyrobeného; nejson však oprtivněna, aby sama zakládala neb provozovala nové lihovary, aby obchodovala jiným 1íhem než
líhem, členy vyrobeným, aby suroviny, jichž se zpraVidla užívá k výrobě
líhu, zužitkovala k jiným účeiům ~ <nehledě k tomu, že toto ustanovení
smlouvy jest zcela nejasné) ~ aby ·patenty toho se týkaiicí získ<'vvala a
zpeněžovala, ncb aby zřizovala podniky zabývající se "pracováním a SpD.
třebou' líhu. nebol veškeré tyto činnosti spadají mimo obor výroby iihu
a byla by tím provozována ,činnost ryze výdělečná a kapitalistilcká, daleko
vybočující z mezí zákona ze dne 9. dubna 1873, ČÍs, 70 ř. zák., společen
stvům stanovených. Z toho jde, že společenstva k prov02O'vání podniků,
k nimž sama neJsou oprávněna, nemohou také zřídi'ti sp'olečno'st s 1'. G.)
neboť v těchto směrech jest zřízení tal<ové spol'ečnosti přímým ,obcházením
vížícího zákonného ustanovení S 1 cit. zák, a tudíiž neplatné (§ 879 obč.
zák., § 11 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák, o sp'Olečnostech
s r. o.). Nerozhodno jest při tmn, že u Svazu čs!. lihovarů jest v rejstříku
zapsán iélko účel také: nákup a prodej jiného líhu, neboť jednak tento zápis
~ ježto odporuje, jak shora provedeno, vÍžícím předpi'Sům práva nemůže společenstvu nikdy poskytovatiprtiva, které mu dle zákona nepří
sluší. jednak u Družstva hospodářských lihovarů tento účel v rejstříku
vůbec zapsán není. Rek u r s n i s o
usnesení potvrdil z důvodú prvého
soudu.
Ne j v y Š š i s ou d n'evyhověl dovolacímu rekur'S'u.

u"

Dúvody:
Zákon ze dne 14. dubna 1920, čís. 267 sb. z. a n., v § 1 nejen prohlašuje
za nedovolený název, kterým se zneužívá {)značenÍ >:>československý«
atd .• nýbrž nařízuje v ~ 2 a dalškh odstranění závadných. v §, 1 blíže
označených názvů, Nelze proto pNp'"'stiti označení to pm stěžovatelku,
soukromou t'O společnost k zas1á vá1'1í funkcí. Lidové prodejny ještě n'eurčenou. Vždyf uení předloženo prohlášení o tom. že československá komise líhová pověří stěžovatelku za souhlasu ministerstva financí a 'Obchodu
činností obchodní a obchodně finanční, již posud obstarávalo prodejní oddělení Ceskoslovenské komise lihové, zvané "Udová pl"odejna" (§ 20 nař.
vládY republiky Ceskos'lovenské ze dne 7, května 1920, čís. 355 sh. z. a n.).
Přidomek »československi7 « mimo kl podle sdělení správní komise pro.
obcho'dní a živnostenskou komoru v Praze z 18. října 1921 prohlášen v~,
nosem ministerstva obchodu ze dne 10. října 1921 nepřípustným. Předmět
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podniklU nc,nÍ všeobecným~'" l1}'brž v jlstem smeru na jednotlivé oubÓry

obmezeným. Není také stěžovatelka představitelkou vše h o ptúmyslu
lihovarnického. vždy! sama v dovolací stížnosti uvádí" že dvě společen
stva, jež,ji založila a jsou jejimi jediu-§'mi členy, zahrnují v sobě té měř
všechny lihovary Ceskoslovenské republiky. Tedy té měř všechny a
nikoli" tedy všechny. Vzhledem k tomu a vzhledem k vyjádření komise
pro obchodní a žívnostenslwu komoru v Praze ze dne 18. října 1921 není
přípustno ani označenÍ' »vše-obecná« ve znění firmy, O' jejíž zápis se jedná.
,"'Sak již řečeno, jsou jedinými členy společnosti dvě společenstva s ručením
obmezeným, totiž svaz čeSkoslovenských průmyslových liho'Varú, zapsané
spo:!ečenstvo s ručením obmezeným a cl l' U Ž s t v -o hospodářských lihovarů pro prodej líhu v Praze, za-psané společenstvo s· tlI.;lčenÍm obmczenýl11.
Co jest účelem společenstva, stanoví' přesně § 1 zák. o společenstvech.
Účel ten spočívá v podpoře výdělku nebo hospodářství vlastních členů,
jest tedy čistě hospodářskÝm. Z citovaného §I 1 a dále z § 88 téhož zákona
plyne, že' každý jiný účel jest vylouoena nesmí býti při'puštěn, :§ 88 .přímo
prohlašuje trestným rozšiřování činnosti společenstva na jiné než v § 1
vytčené předměty. Nedovolené a zakázané rozšiřování by však nastalo,
kdyby, jako v případě tomto, dvě společenstva s ručením o.bmezeným
se spojila k založení nové společnosti sr. o., jež by pak prováděla obchody
a jednání toho druhu, jaké jsou v. odstavcích bl, cl, dl, e) a f) smlouvy
společenské vytknuty a jež by žádné společenstvo provozovati nesmělo.
JeLikož obě společenstva js'ou zakladateli a jedinými členy nově se tyořící
společnosti, je zřejmo, že vlastním účelem nového podniku by bylo prováděti to, co "akládajícím spOlečenstvům jest zabráněno a že jedná se n obcházení zákona. Správně tedy rozhodnuto, že ustanovení ta z § 1 společenské smlo1tFVY vypustiU dlužno.
Čís.

1659.

Nedostavil-li Se v řízeni o žádosti za dobrovolný rOzvod manželství od
stolu a lože jeden z manželů ku smiřovacímu pokusu. řízení se zastavÍ.
(Rozh. ze dne 9. května 1922, R I 520/22.)
S o udp r v é s tol i c e zastavil řízení o žádosti za dobrovolný
rozvod manželství od stolu a lože, ježto se manželka k druhému a třetímu
smiřovacímu pokusu nedostavila. Rek u r sní s o u d usnesení potvrdii
a N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Povolení dob l' o vol n é h o rozvodu manželství musí předcházeti tři
pokusy dle § 104 obč. úk., jež dle ustanovení § 2 zák. ze dne
31. pro·since 1868, čís. 3 ř. zák. z 1'. 1869 -- není-li souhlasné žádosti inanželů o rozvod pHp·ojeno pc.tvrzení příslušného duchovního o marně před-;e
vzatých pokusech smíru - má předsevzíti soud. Tyto smiřovací pckusy
mohou dle povahy věci býti předsevzaty, ač-li nemají klesnouli na Lezvýzrtamnou formalitu, za současné přítomnosti obou manželů, neboť jen
v tom případě mohou míti účinek zákonem zamýšlený, poněvadž pouze
smiřovací

tím zpDso'bem lze docíliti smíření se obou manželu, COž jest pravým úče
lem smiřovacích pokusil. Od požadavku současné přítomnosti obou manželů lze upustiti jen výjimečně v případech,
nezvěstuost, neh duševní choroba jednoho

kde zvláštní OkOLllústi (na př.
z manželů) odehyLm ze všeobecn&ho pravidla odůvodňuji. Nedostaví-li se jeden z manželi! k někte
rému smi'řovacímu roku., dlužno za to míti, že jehO' žádost o dobwvolný
rozvo(il nebyla vážně míněna a že na ní více netrvá, a nelze proto povoliti
v tom případě dobrovolného rozvodu manželství a to tim méně, že zákonná podmínka tří smiřovacích pokusů splněna nebyla. Poněvadž v tomto
případě manželka se nedcstavila ke druhému a třetímu smiřovacímu' pokusu, znemožni,la vykonání dvou smiřovacích pokusů se strany s'oudu
a zmařila předpOklad pro povolení dobrovolného rozv·odu manželství od
stol,u· a lože.
Čís. 1660.
Uzavřena-Ii
byť í výslovně

smlouva za podstatného. pro obě strany samozřejmého,
ueprohlášeného předpokladu. může, iedná-Ii pak stnluvník
na úkor druhého smluvnika způsobem, onen předpoklad mařícím, ohrožený
smluvrdk domáhati se zrušení smlouvy a zjednání předešlého stavil.
POužitelnost zasad t. zv. přirozeného práva. .
<Rozh. ze dne 9. května 1922, Rv I 966/21.)
Žalobce odprodal ústní smlouvou ze dne ll. října 1919 žalované od
svého pozemku Č. kat. 7 v T. dílec ve výměře 505 m' za trhovou cenu
100 K, ktemU' žalovaná ihned vyplatHa. V písemnérn vyhotovení smlouvy
ze dne 4. prosince 1919 nevyhradil si žalobce ani služebnosti vyhlídky,
ani světla, ač okna jeho obytné světnice vedla přímo na odprodaný pozemek. Žalovaná, sloučivši koupený po·zemek se svým dvorkem Č. k. 7
v T., užívala jej po· celý rok jako jeho součásti, aniž by na něm podnikla
něja'kou změnu, kterou by vyhiídka nebo světlo žalobcovy světnice byly
dotčeny. V prosinci 1920 však žalovaná, chtějíc žalo'hcí zamezit.i: vyhlídku
do svého dvorku, vyrovnala na koupeném pozemku. před j.eho okny otýpky
klestí a později postavila tam vysokou prkennou hradbu, kterouž žalo'boi
vyhlídku úplně odňala a přístup světla podstatně omezila, aniž by žalobce
mohl zjednati' nápravu, neboť zřízení jiných oken bylo z technických dů
vodů vyloučeno. Žalobce, trvaje na tom, že prodal žalované pozemek
pouze s tou podmínkou, že jej nikdy nezastaví a jej výhradně tak užívati
bude jako on užíval a že tudíž jedině v tom smyslu své s'Volení ku prodeji
pojímal, domáhal se žalobou, hy trhová smlo,uva by!'a pro tento omyl
uznána nep1atnou a žalovaná o-dsouzena, koupený pozemek mu vrátitl
Žalovaná namítala, že slovné znění trhové smlouvY odpovídá úplně njednállí stran, a popírala jakýkoliv omyl na straně žalohcově. Pro c e sní
s o udp l' V é s t o I i ce žalobu zamítl. D ů vod y: Dle zjištěného stavu
věci závisí rozhodnutí sporu na otázce, zda žalobce při sjednání trhové
smlouvy byl skutečně v omylu o obsahu svého- prohlášení a zda tento
omyl způsobil neplatnost smlouvy. Dle zák-ona činí omyl obligační smlouv:u.
neplatnnu jen tehdy, když: 1. týká se tak-ového kusu smlouvy, jenž dle
prohlášení, objektivně posouzeného, jest hlavním kusem smlouvy a když
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2. byl druhou stranou z]lůsoben anebo j Í lliúsii-llYfi-nápiidny-. tllavním
kusem obsahu ro.zumí se ten, bez něhož by smlouva nebyla bývala u·zavřena (§ 873 obč. zák.). MúŽe to býtí totožnost věci {§ 871 obč. zák.) neb
osoby (§ 8730bč. zák.) může to býti i podstatná vlastnost věci neb osoby
(§ 871, 873 obč. zák.), právní důvod aneb i jakákoliv jiná okolnost, která,
třeba sama o sobě by byla všeobecně za vedleJší pokládána, přece stranami byla za hlavní prohlášena cn1sch: Občanské právo 143-150).
V tomto případě mýlil se žalobce dle svého tvrzení v tom, že žalovaná
přejímá koupený pozemek se závazkem, jej nezastaviti. Jeho omyl netýká
se tudíž ani totcžnosti věci, ani podstatné její vlastnosti, nýbrž okolnosti
jiné. Dlužno tudíž uvážiti, zda tuto okolnost lze uznati za hlavní kus
smlouvy čili nic. V této příčině bylo místním ohledáním zjištěno, že
prkenná hradba, kterou žalovaná před žalobcovými okny postavila, znemožňuje vyhlídku z jeho obytné světnlce úplně a přístup světla omezuje
tak, že v místnosti i za slunečního jasu jest ponze šero, takže účelům
obývacím naprosto již nevyhOVUje. Postavení hradby zasáhlo tudíž velmi
citelně do právní sféry žalobcovy. Přes t'O však nelze tvrditi, že by žalobce, kdyby si před prodejem pozemku řádně uvědomil toto hrozící mu
nebezpečí, nutně byl od prodeje jeho upustil, neboť měl možnost, každému
vlastnímu poškození zcela snadno předejíti POUh-Srll zřízením služebnosti
vyhlídky a světla na odprodaném pozemku. Ježto tedy jest nepochybno, že
by smlouva i bez žalobcova omylu v této příčině byla uzavřena, nelze
okolnost tuto uznati za hlavní kus smlouvy a žalobcÍ1v omyl týkal se
pouze oNelnosti vedlejší.Smluvll'í strany mohou ovšem i takovou, v'šeobecně za vedlejší pokládmiOu okolnost ueČiniti hlavní, když jí za takovou
PDohl·ásily, neboli, jak zákon praví, "když úmysl stran byl k této oNolnosti zvlášť obrácen a prohlášen" (§§ 871, 872obč. zák.). Prohlášení jest
nezbytně třeba, neboť vůle neprojevená v práv:u: neplatí a pil takovém
omylu šl'o· by toliko o omyl v ]lohnutce, jež na platnost smluv nemá zásadně vlivu. V tomto případě má však soud výp·ovědí svědků za prokáz<ino, že ph ústním ujednání trhové smlouvy dne ll. října 1919 před
okresním soudem: žalobce o nějakém závazku žalované, pozemek nezastaviti, se ani slovem nezmínil. Žalohce sice vyslOVil před pOdpisem
trhové sml'Ouvy ze dne 4. prosince 1919 v této příČině své obavy a žádal
výs'lovně prostřednictvím svého zástupce (dopisem ze dne 17. listepadu:)
o dO]llnění trhové smlouvy dodatkem -o nezastavení prodaného pozemku,
než toto prohlášení jest pro tuto otázku zcela nerozhodno. Hotovost trhové
smlouvy nastala zajisté již ústnim jejím :ujednáním dne ll. října 1919, kdy
mezi stranamI došlo k úpIné dohodě o předmětu i trhové ceně (§§ 1053,
1054 obč. 2lák.l a kdy také trhová cena byla žalovanou hned zaplacena.
Ujednání, jež tehdy se stalo, bylo tudíž ]lm obě strany závazné, takže
žádná ze stran nemohia na něm jednostranně ničeho měni,ti. Právem tudíž
zástupce žalované odmítl pozdější, tomuio ústnímu jednání se příčící požadavek žalobcův za doplnční trhové smlouvy závazkem žalované, pozemek
nezastaviti. Také předpisu .§ 884 obč. zák nelze užítI, neboť ustano'Vení
tohoto platí jen v puchybnosti, kdežto v tomto případě, jak již ze zaplacení trhové ceny patrno, bylo zřejmým úmyslem stran již ústní ujednání
učiniti plně závazným, takže sepsání listiny stalo se toliko k účelům dů·
tazním a k provedení knihovního pořádku. Ježto tedy žalobce před ujednáním trhové smlouvy požadavku, po nezastavení pozemku neprohlásil,
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zůstává jeho omyl pouze omylem v okolnosti vedlejší, bez něho·ž by
smlouva trhová byla také uzavřena, byť i nikoli tak, jak se právě stalo,
nýbrž jen s výhradou příslušné služebnosti světla a vyhlídky. Při omylu
toh-oto způsobu zůstává však smlonva platná a omyl má nejvý'še pouze
ten účinek, že druhá strar,a, byla-li na něm súčastněna, jest povinna dáti
mýlícímu se přiměřenou náhradu (§ 872 obě. zák). Může-li tudíž žalobce
prokázati, že jeho omyl hyl žalovanou způsoben, nebO' musil jí býti nápadným {§ 871 obč. zák), lze mu zajisté uplatniti nárok na tuto náhradu,
avšak neplatnosti smlouvy domáhati se nemůže. O d vol a c I s o u d žalobě vyhověl. D ů vod y: Dospěl-li' soud prvé stolice ok závěru, že nelze
uznati, že žalobcův nárok opírá se důvodně o ustanovení § 871 obč. zák.,
jednající o omylu, posoudil věc po stránce právní nesprávně. Občanský
zákon v kap.ltole o práVním vi'znamu omylu rozvádí v příslušných ustanoveních jednak zásadn, že při posuzováni obsahu projevu s e hle d í
spí š e n a str a n II dr li 11 o u, p,řijím'ající proj.ev, než na prchlašujícího
samotného, jednak souřadnou zásadu další, že 'Otázku tu· sluší posuzovati
dle e t i a vír y. Rozhoduje zásadně obsah, který je ob jek t i vně
poznatelným, a omyl musí býti druhé straně n á pad n Ý m, nebyl-li jí
způso·ben. Aby se mohl někdo s úspěchem odvolávati na svůj omyl, jest
především nutno, by omyl týkal se hla vního kusu obsahu. Za
tak'Ový pokládati dluž·no, jak soud prvé stolice správně dO'vozuje, j a k o uk o li o k o 1n o s t, která, třeba sama o sobě by byla pokládána za vedlejší, přece stranami byla za hlavní prohlášena. O takový pod s t a t II Ý
omyl po rozumu § 871 obě. zák. jde právě v tomto p-řÍpadě. Pokládá-li
odvolací so:ud odlišně od právního názc:fU soudce prvé stolice za prol(ázáno, že žalobce -považoval za samozřejmo, že žalovaná mu neznemož'ní
světla a vyhlídky, a že by jinak, kdyby byl jen tušil, že žalovaná tento
jeho předpoklad nemíní splniti., vůbec smlouvu byl neuzavřel - nep'ochybuje o tom soud odvolací, že o myl žalob c ů v týk a 1 se hla vní h -o k u s u o b s a h u. Na tom ničeho nemění, že žalobce po výměně
dopisů právních zástupcI! ze dne 17. listopadu 1919 podepsal kupní smlo·uvu, v níž nebylo řeči o závazku žalované, koupený pozemek nezastavi'ti.
So:ud odvolací věři úplně žalobcovu tvrzení, že sp'Okom se s prOhlášením
žalované v dopise ze dne 17. listopadu 1919, že ža!olvaná odkoupeného
místa nezastaví, a že ani nepomyslH na možnost postavení prkenné stěny
před jeho okny, d ů věř u jev p o cti v é jed n á níž a lov a n é. Jest
ske správným právní VÝvod soudce prvé stolice, že vůle neppojevená po
prÓ'vu neplatí a že pouhý omyl v pohnutce nemá vlivu na platnest smlouvy,
přehlíží však, že těchto předpokladů zde není. Třebas strany neshodly se
na tom, by pojat byl do smlouvy kupní závazek žalované, že odkoupenéh'O
dílce pozemkového nezastaví a že ho· bude užívati tak, jak to činil dc·sud
žalobce, dlužno zdurazniti, že předpoklad žalobcův, že žalovaná mu neodejme ani světla ani vYhiidky, odpovídal nejen zásadě cti a víry v ]lrávním obchodě, nýbrž byl vzhledem ke své podstatě ob j e· k t i v II ě p oz n a. tel n Ý m, s a m o z ř e j II Ý m, To, Co je samc}Zřejmým, nemu;sÍ býti
zvlá'ště pro· hla š o v á n o, třeba tú nebylo výslovně p'rohlášeno, je to
přece na j'evě, což se svýti1 ·vSrznamem úplně vyrovná formálnímu prohlášení. Je-li omyl samozřejmým, pak musí být; také druhé straně n ápad n Ý m. Jak již shora bylo podotčeno, nezáleží ostatně tak ani na
prohlášení strany mýlící, jako spíše na poj e t í pro hl á š e n í str a-
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n O u d r u hou. Žalovaná musila si hí'ti vědoma toho, že nesmí odníti
žalobci ani světlo ani vyhlídky a že nesmí mu znemožniti hydlení, a musilo
jí býti nápadným, že žalobce, ač si vyhradil podřízcnějšíhc· práva na
odkap a na přístup při opravách, opomenul si vyhraditi daleko závažnějši
a do jeho existenčních poměrů hluboce zasahující právo na světlo a vyhlídku. Za tohoto stavu věci nelze mluviti o pouhém omyl 'u v p oh II II t c e, který ovšem nemá zásadně vlivu na platnost ,snll-oUVY, nýbrž,
jak již bylo doV'o21eno, o podstatném .omylu :po rozumu § 871 obě. zák.
Ve zprávě komise panské sněmovny ku třetí novele k obč. zák. lze se na
str. 136 dočísti, že, ač se literatura dožádala také toho, by omyl v pohnutce byl šmahem podřazen zásadě, vykené v § 871 obč. zák. - bylo
setrváno přes to na dosavadním právním stanovisku, že omyl v pohnutce
nemá vli'Vu na otázku platnosti smlo:uvy, poněvadž by takte. straně nespokojené s uzavřením smlouvy byla kdykoli dána příležitost, aby vyvolala
jednácní o s v Ý c h s k 1a man Ý cha č e k á v á n íe h, jehož důsleclkem
byl.o by často chi k a n O s n i tlumení práv odpůrcových. TY'topředpo
klady zde ještě nejsou splněny. Pakli žalovaná, posta vivši· těsně před okna
žalobcova prkenn'Ou hradbu, odnímai!cí mu světlo i vyhlídku, znemožni1a
mu základní existenční podmínky bydleni, nelze tu přece mluvťti o pouhých zklamaný oh nadějích, chikallosní jest jednání spíše na straně žalované. Tyto· úvahy nei'1épe dOličui! neudržitelnost právního názoru, že
žalobce jeďnal v po,,,hém omylu v pohnutce.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni a doplnil napadený rozsudek
v ten rozum, že povinnost žalované, vrátit! koupený pozemek, strhá ji
jen proti tomu, že žalobce i! vrátí všechno, co, z kupní smlouvy ze dne
4. prosince 1919 přijal.
Dů vody:
Jak z části bezcsporno, z části, pak Hž prv~Tm soudem a z části' potom
odvolacím soudem zjí'štěno, má se věc takto: Sporný pozemek, jenž náležel původně žalobci, leží u·ovna před jeho dílnou, z které vedou na něj
dvě okna, jimiž má do ní přístup' světlo a vzdu'oh. Ji n Ý ch o k e n ta t o
místnost žalobcova nemá a nedají se také jinde okna
zří d i t i, nebol žádná jiná zeď její nevede do volného' prostranství. Dne
ll. října 1919 při stá:ni, při němž jednalo se o úpravu h,anic mezi spornými stranami, když vyšlo na jevo, že by žalobce musil žalované zříditi
přes sporný pozemek služebnost jízdy, anebo ona že by si musila vymoci
přes něj cestu: nezbytnou, rozhodi se žalobce, že i! pozemek ten radějí
prodá, žádal za něj 80 K, ona souhlasila a p·řidala ještě 20 K. Kupni cena
100 K byla hned složena. Potom vyhradil si: žalobce právo okapu a při
stupu na střechu, což mu bylo přiznÓ!no. Než došlo k podpisu písemného
vyhotovení smlouvy ze dne 4. prosince 1919 žádal žalobce dopisem svého
zá:stupce ze dne 17. listopadu 1919, aby do smlouvy pojat bYl ještě závazek
žalované, že odkoupeného mista nezastaví, nýbrž že ho bude užívat tak,
jak to činil dosud žalobce sám, načež žalovaná dopisem svého zástupce
ze dne 17. listopad,", 1919 odpověděla, že tento dodatek neodpovídá Ujednáni stran, avšak že obava žalobcova jest zbytečná, že žalovaná' jiného
příjezdu nemá a následkem toho, pokud dbmek bourati nebude, nemůže
misto to zastaviti, aby tedy žalobce smlouvu podepsal; sice že by Dna
musila zakročíti soudně. Smlouva pak podepsána a knihovně vtělena bez
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tohoto dodatku. V pl"osínci 1920 vyrovnala však žalovaná před okny žalobcovými shora zmíněnými na koupeném pozemku otýpky klesti a později postavila tam vysokou prkennou hradbu zrovna před okny, dOle ode
zdl 46 cm, nahoře 88 cm vzdálenou, takže přístup světla omezen jest tak,
že v místnosti i za ,hwnečníh'o jasu jest p·ouze šero a
ú čel ů m o b Ý v a c í m mís t n O· s tne v y h o v u j e. Nějakou hospodářskou potřebu pro tuto hradbu nebo vůbec nějaký ro;zumný důvod pro.
ni žalovaná v celém sporu neuvedla., ba, když odvolací soud ve svém
rozsudku přímo jí, vytkl šikanosnÍ jedn~ní, nemá na to. v dovolání nejmenší
omluvy, nejmenšího, -ospravedlnění, 111Tbrž tak jako v nižších stolicích
odvolává se jen na písemní smlouvu, že v ní právo světla a vyhlídky žalobci vyhraženo není, a vrcholí t('dy obrana její" v tom, že setrváv,á na
svém »ÚpiSll«. Žalobkyně stojí na flěčem, cO' se všemu právním:U1 ,i mravnímu citu příčí, a trvá na tom jen proto, že dle slovního znění smlouvy
má se k to-mu za oprávněrm, dovolává s"e tedy pouze zevniho zdání, na něž
skutečné a pravé právo nikdy přistoupiti nemůže. Právní řád spočívá na
řádu mravním. Zákonodárce, poukázav v § 7 obč. zák. na »přirozené
právo«, jímž zřejmě myslí příkazy obecného lidského svědomí, praktické
morálky, jak je sociální spolužití lidí od věků VYVinulo, takže se zdaií
vrozeny, pročež místo nich mluvíme přímo o právním citu, poukázav tedy
na toto »'přkozené právo« jako na :pramen práva posÍ,tivnÍ.ho, na z.droj,
z kterého čerpati dl.U'žno, když jeho posltivní normy úplně selhávají, ustavil
tím zár·oveň svrchované vykládací .pravidlo pro případy, kdy jeho positivní normy zůstavl1jÍ pochyby: i pochybný případ rozhodnouti dlužcn'J
tcrk, aby to odpovídalo obecnému lidskému cítění, z něhož on sám své
normy čerpaL Dmhdy i to může sice býti obojaké a pochyb.lIé, ale právo
aspoň nesmí urážeti nikdy nepochybný a nepopíratelný, obecně uznaný
příkaz praktické morálky. Právo, jakého žalovaná pro svůj případ užili
chce, však ten příkaz zřejmě uráží. To bylo p·ředeslati, protože tento
případ jest skutečně takový, že ho nelze přímo ze zákona uspokaiivě rozřešiti, a nezbývá tedy, než sáhnouti~ až k přirozenému právu !§ 7 obč.
zák., jehož praktičnost novodobá nauka <Ti1l, Dniestrzaóski) oproti starší
(Unger, Randa) plnou měrom: uznává, a jehož upoUebeni není nlo jiného,
než nejŠirší forma t. zv. analogie práva, jak na rozdíl od analogie zákona
t. j. obdoby určitého p·saného předpisu sluje obdoba právních zásacl zákonodárcem v jeho úpravě právního, řádu užitých. Že by byla smlouva
kupní neplatna, správně řečeno nezávazna, pro podstatný omyl dle § 871
obč. zák., jak odvolací soud míní, o tom nemúže býti vzhledem k vylíčenému stavu věci žádné řeči: žalobce vůbec v žádném omylu nebyl,
neřku v omylu o nějakém smluvním prohlášení žalované vůbec, dokonce
v'~»k takovém, jei by, jak § 871 výslovllě předpokládá, hlavní věci neb
podstatné povahy její se týkalo, a dokonce tu není ani dalšího předpo
kladu, by domnělý omyl byla žalovaná vyvolala, aneb aby jí byl mu'síl
býti nápadným. Co odvolaci soud nazývá žalo:bcovýmomylem 'při smlouvě, to nenl než chybný výraz toho, že žalobce po .smlouvě sklamal se
v důvěře své, kterou při smlouvě k žalované měl, tedy nic jiného než že
žalo'vaná nezachovala se, jak on očekával a očekávati právem směl, že
tedy po·rušila věrnost a víru (bona fides) smluvní. Věc má se prostě tak:
ž a lov a n Ý pře d p o k 1 á dal, že žalo van á m u s vět I o a v yh 1 í d k u n e ode i m e, a žalo van é byl ten t oje .h '0' pře cl p 0-
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k I a d jako samozřejmý zcela debře povědom, třeba že se o něm při
ústní smlouvě nižádná zmínka nestala. Tn správně odvolací soud ze zjiště
ného skutkovéllO stav,": dovozuje, neboť když žalovaná jako sousedka
situaci dobře znala a věděla, že žalobce pro řečencu místnost jiného pří
stupu světla a jiné vyhlídky nemá, než okny na spornon parcelu vedoucími, nemohla o tom býli v pochybnostech. Toto světlo a vyhlídka jsou
je,ště důležitějšími, než okap a přístup k opravě střechy, jež si žalobce
výslovně vymínil; jestliže tedy luto větší důležitost mlčením pominul,
menší v~rslovnč si vyhradiv, měl patrně za to, že se to při ní samo sehou
rozumí, a že žalovanou právě pro velikost této důležitosti ani nenapadne,
aby mu ji zkracovala, a jestiiže tedy tento jeho předpoklad byl žalované
jako samozřejmý dobře povědom, věděla-ll dobře, že on by jí parcelu tu,
jak praví odvolací soud, nikdy neprodal, kdyby mu chtěla přístup světla
a vyhlídkn zkracovati, jestÍiže tedy on prodával jen s tou podmínkou a
tedy závazkem, že ona ho v tom zkracovati nebude, pak žalovaná, vědouc
to a přistoupivši přece na smlouvu, při'stoupHa tím mlčky i na závazek
(§ 873 obč. zák.), je to tedy závazek smluvní a ona ho musí dodržeti.
K tomu logiCkému důsledku: bYl by odvolací soud musil dospět pak ale
nemohl smlouvu uznat za nezávaznou a nalézti na vrácení pozemku, nýbrž
by z toho plynulo pm žalobce jen právo, žalo'vati na dodržení smlouvy a
tedy odklizení hradbY, odstranění překážky světla a vyhlídky, což by
mohl zajisté i na základě jejího prohlášení v uopise ze dne 17. listopadu
1919, že (,bavy jeho o důležitost tu jsou zbytečny. Žalobce však vzhledem
k výsledku spom C 46;21, kde si žalovaná vymohla pravoplatnÝ rozsudek,
že
krom sl:u·žebnosti okapu a 'přístupu na střechu nepříslušÍ' žádná jiná
služebno-st, pro věc rozsOuzenou více to uplatňovati nemúže. Jiná je
otázka, nemá-li nárok na náhradu škody dle § 1295 odstavec druhý n. zn.
obč. zák. pro šikánu. Zajisté a náhrada škody zálež! dle § 1323 především
ve zřízení dfívějšího stavu, zde tedy odstranění hradby. Avšak jest otázka,
bude-li mu tím pomoženo. Nikoli'. Nynější hradba je šiMna, avšak dejme
tomu, že žalovaná odejme příště žalobci světlo a vyhlídku bez šikánY, na
př. domek svůj zbourá a bude, jak ve zmíněném dopise hrozí, stavěti a
přÍ'staví zeď domu přímo na okna žalobcova, takto tedy z obytné místnosti učiní neobytonu jako sklep tmavou komoru. Možná, že stavba bude
rozvržena tak, že o Šikáně nebude moci býti řeči, 'půjde o výkon práva
beze vší zlomyslnostl vůči sousedu. Stavební kcmise žalobci nepomůže,
neboť soukromá práva budou odkázána na pořad sporu. Nebo žalovaná
domek a parcelu tu dále prodá, a kdo ví, co nový maIi/tel tU! nezřídí, k jakému účeli pozemek získá, takže o šikáně opět nebude moci býh řeči. Tak
je žalobce v stálém nebezpečí, že mís.tnost jeho bude znehodnocena odnětím světla a vyhlídky, a to zn e hod noc e n í jet ak vel i k é, ž e
TI e II í v II i ž á d II é m po měr 'U' s -n e pat r II 1r m p: 0 II í zem 100 K~
iejž od žalované za pozemek obdržel, žalo van á mát o t o Z ne h o d~ o cell í, t o t o TI e bez peč í ves v Ý ch r II k o ll, ach o v á II í m
s v Ý m d o k a z u j e, že ž a lob c e šetř i t i ne bud e, že m u ne p 0měr n o II Š k o d u tub e z e vše c h s k r u p u I í u~č in í. To jest tG,
co se všemu právu příčí a čemu nelze dáti prúchnd:u,. Žalovaná sama
v dovolání pravÍ, že se II žalobce jedná o »mylný předp'oklad« při uzavření smlouvy. O předpoklad zaj"sté, a sice, jak dolíčeno, i jí již tehdáž
dobře známý; -o »myln~'« předpoklad však jen v tom smyslu, že se y ža-

mu

lcvané sklamal, maje tehdáž za to, že ona vždy dle předpokladu toho
jeGr.ati bude, což by ovšem dle zásady věrnosti a víry v právních poměrech vyžadovalo, aby v případě prodeje i nástupce svého k jednání- ve
smyslu předpokladu zavázala, vůbec pro případ změny v držbě žalobce
bezpečně (knihovně) zajistila. Nejpodobnější případu tomuto jest případ
kóndikce causa data causa nDn se.::t·ta. Tato má místOJ, jestliže jedna strana
druhé něco plnila' ve vyslov(;núii, nebo sice nevysloveném, avšak přece
z okolností piynollcím a druhé strane' známém před
P? k I a d u, (KrasnopoJs.ki-Kafka Ob.!. str. 487), že v budoucnosti jistý
vysledek nastane; nenastane-li očekáva"ý výsledek, možno plnění! žádati
nazpět. Tento případ líší Se jen tím, že vedle předpokládaného budoucího
výsledku - nezaclonění světla a vyhlídky - byla druhá strana, žalovaná, povinna ještě k plnění peněžitému, které odvedla. Avšak dle povahy
věd by] onen očekávaný výsledek věcí hlavní, cenou svou tuto bagatelLUI
100 K daleko přeVYŠUjÍCÍ a dlužno proto věc posuzovati s hlediska jeho.
Kdyby žalobce by] žalované pczeme,k s řečeným předpokladem daroval,
tu by zachování se podle předpokladu bylo jedinou povi'nností žalované,
bylo by to ledy daro'vání sub modo, s přikazem, a tu by kondlkce byla
bezesporna {,~§ 709 a 901 ve spOjení s §em 863), jednáním praH příkazu
provinila by žalovaná dar a vzešel by nárok na vrácení, jako když nastane podmínka rozvazovací. Ale nemá-Ii 100 K pro žalobcu v poměru
k ceně světla a vyhlídky žádného významu, dlužno věc rozhodnonti i zde
stejně jako při darov,ání, jenže ovšem žalohce žádaje vrácení pozemk:u,
musí vrátiti přijalýTh zaú 100 K. Jiný podObný případ jest smlouva uzavrená p,od klausulí rdms sic stantibus, která také obyčejně jen mlčky se
rozumí, aniž by se výslovně dokládala. I tu je, jakmile se poměry proti
předpokladu změní, smlouva pro stranu., která by jí při změně poměrů
trpěla, nezávaznou <§§ 936, 1052 odstavec druhý, 1389 a § 7 ohč. zák.).
I z této zásady dá se pro lento případ dovoditi, že žalobce byl na smlouvu
vázán jen potud, pokud stav při smlo,uve exislovavší trval, jakmile ho
však žalovaná proil předpokladu při smlouvě mlčky přijatému změnila.
nas.taIa proň nezávaznost smlouvy. Tomuto stanovi'sku nevadí 'pranic, že
ve sporu C 46/21 byio uznánc, že žalobci právo jiné slll'žebnosti než o'kapu
a přístupu na střech,u nepřísluší ,,což se vztahovalo právě na služebnost
světla a vyhlídkY), nebo! právě proto, že nepřísluší, že žalovaná Se před
pokladu nepodrobuje, stává se smlouva nezávaznou. Také v případě
v § 1247 obč. zák., jenž je VZOl em pro kondikci causa non secuta, není pří
jemce nucen, aby předpokiad splni] (ve sňatek vešel), ale nesplní-li ho,
musí přijaté vrátiti. Podobně není příjemce v případě v '§ 709 obč. zák.
při darování nucen, splniti příkaz, ale nesplnění m" i tu stejné následky.
PřÍ' tomto právním posouzení', jež vede ]{ témuž výmku, k jakému dospěl
odvolací so:ud, jeví se devolací důvod odporu se spiSY, jenž prý v lom
záleží, že odvolací soud má za to, že žalobce provozuje truhlářství a že
cena 100 K je nízká, bezpředmětným. Když smlouva se rozvazuje a VŠe
má uvedeno býti v předešlý stav, musí i žalobce vše vrátlti, co ze smlouvy
obdržel. K tomu on se sioe v žalebě nabízí, ale správně mělo to pojato
býti již do žalobního ž.ádání, Or<:t07.e žalobní nárok jen pmtl vzájemnému
vrácení prDHplnení přísluší a dlužno učiniti npatření vyhovující předpisům
exekučního řádu pro případ vedení exekuce \§§ 8, 25 odstavec druhý, 367
ex. ř.l; odtud doplnění naříkaného rczenc,l-u.
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Nedoplatek za tuzemskou nemovitost jest plniti ve
bylo v cizině {ve Vídni).

měně československé,

třebas splniště

(Rozh. ze dne 9. května 1922, Rv I 25i22.)
Žalovaný, vídeiíský obchodník, koupil v roce 1910 od manželů Z-ových
v K:arlavých Varech. Nedoplatek kupní ceny byl vtělen na domě.
Roku 1911 převedli pr'odatelé pohledávku z nedoplatku kupní ceny na žalobkyni. Když jí po měnové rozluce platil žalovaný úroky v korunách
rakouských, domáhala se žalo,boli' plnění v Kč. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly, o d vol a c í s o u d z těchtO' d ů v 'o d ú: Jest tu ,vzhledem
k § 104 III. dílčí navely k obč, zák. použiti prvotního doslavu § 905. Ku
rozřešení otázky, v jaké měně jest plnHi, dlužno předem určiti splnlště
pohledávky, Dle § 905 obč. zák. jest plniti na tom mistě, jež bylo umluveno nebo jež se podává z povahy nebo z účcle jednání; nelze-Ii splniště
takto určiti, dlužno předati nemovitosti tam, kde ležÍ, Tomu dlužno rozuměti tak, že smlouvu O nemovitostech jest splniti na tom místě, kde leží.
Nelze ,u,stanovení tomu přikládati smysl, že by tam mělo nastati odevzdání
nemovitostí, ježto odevzdání jich přirozeně pouze tam se státi může,
pročež ustanovení to by bylo zbytečným. Z toho se podává, že plniti jest
v Karlových Varech a to ve měně československé. Ostatně svědčí i smlouva sama tomu, že Karl-ovy Vary jsou sjJlništěm.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
dům

ruÍTy, váhy II druhu PC11ČZ jest se říditi dle mÍ5ta, kde včc mj býti' odevzdárra. By! bylo pravidla toho, používáno· též co do měny není tím ,přece
nikterak vysloveno, ,že měna, ve které jest splniti peněžH~ závazek, řídí
se za všeeh okolností a každým způsobem bezvýjimečně dle splniště,
nutno spíše uznati, že platí PO pHpadě dle povahy věci i jiná měna, než
mčna splniště, Pro obor práva obchodního stanoveno v té příčině v čl. 336
obch. zák., ž'e v p och y b ln o s tec h mají míra, váha, ráz a- druh mincí
čítání času a vzdálenosti, které plati v mistě, kde smlouva má býti SPlněna'
pokládány býti' za smluvené. V občanském zákonikunení tato zásada vý~
slovně obsažena, ale není zajisté závadY, by jÍ dle S 7 obč. zák, nebylo
obdobně šetřeno také v právních záležitostech občanských. V našem pří
padě jde o· úroky z nedoplatku kUPilí ceny za karlovarský dům, jejž žalobkyně se svým bratrem Františkem Z-em prodala v roce 1910 žalovanému za obapolně ujednanou trhovou cenu 1,050,000 K tehdejší měny rakousko-uherské. Dům má dnes po f(}zluce měnové alespoň tou~ ceuu v korunách československÝch. Mezi prodaným dotr,em a kupuí cenou jest tak
těsný vztah a souvislost tak nerozlučná, že nelze připustiti mo'tnost, by
žalovaný, který má dům v plné hodnotě tuzemské výhoclné měny a bere
z něho užitky v téže měně, smě! ekvivalent, t. j. kliPlli e>enu' spláceti a
zúrokovati v téměř bezcenné měně rakouské a kořistiti takto z nahodllých
okolnosti na úkor žalobkyně. To by odp'orovalo všemu právnímu cítění
i zásadám spravedlnosti a slušnosti, a pokus žalovaného, zhostLti se takto
závazku, příčil by se vskutku clo,brým mravům, jak žalo'bkyne v dovolací
odpc>vědi vytýká, a nezasl,uhuje obrany soudní. Povaha věci nutká tedy
v, tomto případě llřímo k závěru, že jest žalovaný povinen, plniti sporný
zavazek v měně tuzemské bez ohledu. na měnu splniště (Vídně).

Důvody:

Dovolacího důvodu § 503 čís,4 c, ř. s, tu není. Nelze a,všem souhlasiti
s názo'rem soudu odvolacího, že Karlovy Vary byly jako splniště sporného
závazku žalované strany výslovně ujednány v odstavci IV kupní smlouvy
ze dne 16. pwsince 1910, dle něhož úroky, splatné dne 1. ledna' a 1. čer
vence každého vaku platiti jest bez útrat a nákladů k ",ukám inž. Františka
Z-a v Karlových Varech nebo jeho plnomocníka po případě tam, kde vě
řitel v tom kterém čase bude bydleti. Již doslov tohoto ustanoveni zřejmě
nasvědčuje tomu, že byla stanovena pouhá povinnost dlužníka, by zasílal
dlužné platy na své nebezpečí a své útraty do bydliště věřitele, p-o případě
jeho plnomocníka, že tedy bylo ujednáno toliko platiště, nikoliv splnrštč
{srov. čl. 325 -obč. zák., nyní § 905 odstavec druhý (nOvé znění') obc. zák.).
K tomuto závěru 'l1lutká však nejen doslov -onoho smluvního tlstanovení,
nýbrž i úvaha, že kdyby v něm bylo spatřováno určení spluiště, bylo by
toto naprosto nemčité a proměnlivé, ježto 'by záviselo na tom, kde právě
věřitel nebo jeho plnomocník bude mHi své bydli'š'tě. Nelzero'zumně před
pokládati, že byla stranami zamýšlena taková neurčitost splniště. Také pro
předpoklad, že plyne z povahy a účelu právního jednání, že splništěm malí
bý-ti K:arlovy Vary, není tu spo.]chUvé opory. Dle § 905 obc, zák., který,
jak správně vyložil sc:ud odvolací, jen ve svém prvo.tnÍm doslov-u při
chází y úvahu, jest tedy, p-oněvadž nejde o odevzdání nemovH-osti, nýbrž
o placení úroků, tudíž o odevzdání věcí movitých, pokládatl za splniště
Vídeň, kde slib byl učiněn. Avšak § 905 obč. zák. pouze stanoví, že c-o do

Čís. 1662.

Opatření Stálého výooru Národního shromáždění republiky Českoslo
venské podle 19 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920 čis. 586 sb. z. a n.,
o úpravě paChtovného z polních hospodářstVí a zemědělSkých pozemk'l
a o obnOVě drObných l.emědělských pachtů.
25procentní snížení přirážky vztahuje se na zabraný majetek bez rozdllu.
zda bude snad ze záboru proPUštěn.
-

<Rozll. ze dne 9, května 1922, R II 212(22.)
I( žádostil propachtovatelky, majitelky zabraného velkostatku, zvYšil
s o udp r v é s t o II c e pachtovné o 13.550 Kč 58 h, rek u r sní s o u d
snížil přrrážku o 25 pwc. D ů vod y: Prv';- souďce vyměřil požadované
zvýšení nájemného ve smyslu' § 2 (l»opafřcní Stálého výboru Národního
shromáždění republiky Čsl. Podle § 54 ustavní lisltny ze dne 8. října 1920.
čís. 586 sb, z. a n. bez ohledu na. ustanovení odstavce třetího citova'ného §u
věta p,osled.ní, ač jde o půdu zabranou, a to z toho důvodu že zemědělská
p~cla zabra'ného velko<statku nedosahuje výměry 150 ha, 'takže dte § II
zaborového zákona má majitelka právo žádati, by jí ze zabraného majetku
přicliílena byla půda nepřesahUjící výměru v § 2 stanovenou, tedy ph nejmenším celá zemědělská půda, která je nyní v pachtw takže dle úmYslu
zákonodárce ustanovení posled-ní věty třetího odstav~e § 2 shora cito-
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vaného opatření StáléhO'· v'~-'-b6r II ?;. S. na---tu·te'- -.pÚEl.-u---.s-c-----H-?v-Z-t-ah-u-ie.- --Než
rekursní soud názoru toho· nesdílí. Jak prvÝ soudce zjistil, není důvodové
zprávy k ustanovení § 2 (3) poslední včla citova,ného opatření, tato p~
slední věta v původním návrhu nebyla a byl tento odstavce pOJat do zakona tecprve ve schůzi, Stáiého výboru. Není-li zde tudíž pramenů, z nichž
bylo by lze zjistiti úmysl zákonodárcův, sluší postupovati ve smyslu § 6
obč. zák., t. j. že zákonu; nesmí se při jeho použití přikládati jiný smysl
nežli z vlastního významu slov v jich souvislosti vyplývá a z něhož zře
telný úmysl zákonodárce vysvltá. Poslední věta !§ 2 (3) cit. opatř.:;ní zní
jasně: Jde-li o púdu zabranou podle zákona ze dne 16. dubna 1919, ClS. 215
sb. z. a n. snižuje sc takto zjištěná celková přirážka o 25 proc. Ve smyslu
§ 6 obč. zák. dlužno rozuměti tomu tak, že tato' srážka nastává při! nájemném z pozemkú zabraných bezvýjimečně, tudíž i tehdy, kdy lest snad
možno žádati o zpětný příděl této půdy, pokud ovšem do doby vyměření
žádaného zvýšení zábor nebyl zrušcn. Bylo proto v tomto směru stížnosti
vyhověti a "prvním soudem zjištěnou 'přirážku: o 25 pr,oc. snížiti.
Ne j v y Š 'š í s o u d nevyhovčl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dlužno přisvědčiti k názoru, proievenému v dovolací stížnosti, že ustanovení § 2 Opatření Stálého 'výboru Národního shromáždění ze dne
8. října 1920, čís. 586 sb. Z. a n. má na zřeteli, aby práva a ,pClvinnosti,
z pachtovnkh smluv pro obě strany vyplývající, byly uvedeny v sou,lad;
nebof z důvodové zprávy k vládnímu návrhu tohoto opatření vyplývá, že
vzhledem k vzestupu drahoty a veřejných břemen měl jednak důchod
z půdy býti na přiměřené vÝši. udržen, jednak mělo býti zabráněno pře
mrštěnému zvyšování pachtovn.ého. S tohoto hlediska nutno také posuzovwti ustanoveni § 2 odstavec třetí opatření Stálého výboru, dle něhož
pachtýřům zemědělské půdy, zabrané podle zákona ze dne 16. dubna 1919,
čís. 215 sb. z. a n., byla poskytnuta oproti pachtýřům jiné půdy zemědělské
,u'rčitá výhoda jejíž vysvětlení dlužno hledati v tom, že, jak stěžovatelka
míní, měla jí bÝli odčiněna případná újma, kterou by pachtýř utrpěl tím,
že b; pozemky do pachtu vzaté byly před skončením doby pachtovní pře
vzaty dle zákona ze dne 5. dubna 1920, čís. 329 sb. Z. a '11. Než stěžovatel~~
jest na omylu, tvrdíc, že v tomto případě zdc není takového nehezPec1.
Předpokladem poskytnutí 25procentního snížení přirážky jest, že jde o z;abranou půdn, a poněvadž v tomto případě tento ~ředcpoklad jest ~~lnen,
a zabránÍ' dosud trvá, jest také možno, že zabrany velkostatek stez'ovatelky, maje výměry přes 250 ha, bude Státním pozemkovým úřadem v<edle
zákona ze dne 5. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n., převzat. Na tom mceho
neměnl okolnost, že dle § 11 zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sh. Z.
a n. má stěžovatelka právo žádati, "by ze záboru jí byla propuštěna majetn~st nepřesahující výměry, v § 2 tohoto zákona uvedené. Poněvadž stě
žovatelka se nemůže vykázali , žc půda zemědělská,
o niž tuto jde,
hyh
ze..
,
'
,."

záboru propuštěna, vztahuie se na ni! ustanovem o 25procentmm SlllZcm
přirážky ze zvýšeného pachto-vného, a musí její pouhé tvrzení, že vel~o
statek nebyl a nebude poiat do rozdělovacího plánu Státuího pozemkoveho
úřadu, zůstati nepovši'mnutým.

Čfg. 1663.

Žádal-Iivymáhaj'íci věřitel za exekUCI' vykl'lZen'lm )lla o-hlášenÍ«. m-usí
se přihlásiti ve lhůtě § 575, odstavec třeti c. ř. S.
(Rozh. ze dne 9. května 1922, 1\ II 227/22.)
Smirem ze dne 31: kvě~na 1920 zavázal senáj-emník vykliditi, byt do
31. prosmee 1~21. Jezto zavazku nevyhověl, podala pronajímat elka dne
2. ledna 1922 navr!, n~ ~uc::,:é :yklizen~ bytu· na přihlášení. Dne 28. března
1~22 pOdala.~'y~ahapc1 :reTltelka aov;\' návrh, aby exekuce byla vykonana, kdyz jl'Z PI'?d t1m (one 23. brezna 19-22) žádal vypovězený za odklad
exekuc~, vykllzemm. <S o udp r y é s tol: c e odklad exekuce pov,oHI. R ek II rs n 1 s o II d zrusIl napad,cne usnesel1l i řízení :mu předcházející. D ů
v ~ d~: Jednou z hlavních podmínek, za nichž lze vyhověti některému
prav~lmupmstř~9ku," je~t, že D?jakého právního účinku dosaženo býti
muze, v tomto pnpade vsak nastava o'tázka, zdali napadené usnesení vů
bec po právu se stalo a jaká práva vymáhající věřitelka může z něho
pro sebe ,Vyvozovati. Dle ,§ 575 C. ř. S. povinnost, najatou místnost vyklidl~l,. p~m1;Jí, když se do 14 dnů powplynu!í lhůty, do které místnost měla
bYl! predana, nepod? návrh na exekuci. Tomu odpovídá ustanovení bodu
141, 5. tltulu II. cdd11u B. navodu pro výkonné orgány dle ,nařízení ministerst,:a spraved!?ostť ze dne .12. července 1897, čís. 26 věstn. a ze dne
klvern~ 19,10, ClS. ,dle kter:ych 'odchylně od jiných e)Cekucí, při kterých
Se stano'Vl l~uta 1 me-slee, vytcena jest pro založení spi'sŮ" pro nepřihlášení
se ~ eX,eku c1 ponze lhůta
dni; jinými slovy: jest nutno, do 14 dnů po
uPÍy'9Ut1.~hu:y ku vyklrzem o exekuční výkon vyklizení, i kdyby exekuce
na pnhlasem povolena byla, zažádati, jak to při právním pou'čení k usnesenI o povolení dotyčné exekuce dle výnosu ministerstva spravedlnosti
z,: dne' 15. ledna 1917, ČÍs. 4 včsln. jasně jest vysloveno, poněvadž jinak
narok, ~yk!!zení požado,;-ati, z,aniká; Smysl <zákona jest patrně ten, že po
llPlynu,~l, lhll~Yv pro ukoncem nalemmho pomeru má býti v dO'bě co možná
n,:,~krat~l zllsteno, zdali vypovídající strana na vyklizení trv," či zda se
nal<e,;,m poměr m~čky. cbnovuje. Poněvadž dle uvedeného platnost exe~~~mho t1!U~U, toÍIz sm1m pro žádost povinného za odklad exekuce v čase
jeleho podaU! neexIstovala a vymáhající věřitelka, jde,li jí o vyklJzení bytu
znova se musí domáhati exekučního titulu, ncbylo podnětu pro žádost z~
odklad exeknce, a bylo, na .místě, aby JÍ prvý soud jako bezpředmět,nou
zamlll.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

I?

?,

o
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Důvo.dY:.

. Správné jest: že dle §.575 ?dstavec třetí C. ř. S. stačí, aby byl exekuční
lItu} v p!atnost; zachoy?n, navrh na povolení exekučního vykli.zení na-Ja,tych m1stnos~1; ~však nepodání návrhu na exeku,ční vyklizení, Se rovllá
~.avrh, kde se z~d". za vykhzem n a ohl á.š e n í, když se vymáhající vě
nlel k pr-o.ve~,e~l t::.o exekuc<e .~ e při h:l ti s i' I. VžďYf tímto podán;m PrcYlevll vymahajlC1 ventel jedme, ze si ponecMvá úPlnou '.'olnos!, ma'-)' b 't·
exek
d
v'l"
,
1 y 1
~ ;tce prov~. ena Cll. UlC: llm tedy rozho,dnutf ,s,vé o tom, zda byt na dále
mla zustatl v najmu povlllneho, odkládá a, nepoda-l-live lhůtě SVéro.zhoclnutí

464

465

soudu, má se věc tak, jakó'by'15y,l vubec ndvrhu"lre1TOdai. S V} !ll li eohl-ášením
dal věřitel zřeimě, bYf i mlčky na' jevo, že 'Obnovuje výpovědí zrušcný nájemní poměr na dobu da'lší. Na lento obnovený poměr, mlčky nově ujednanou
smlouvu nájemní, se ovšem

nemůže

vztahovati

exekuční!

titul Hi11é,

třebas

meú týmrž stranami ujednané nájemní 6mlouvy, a nutno sl novÝ titul
exekuční opatřiti, mělo-li by k nucenému vyklizení dojíti. Jelikož v tomto
ohpadě vymáhající věřitelka, neohlásivši se k výkonu nuceného vyklizení,
PO' uplynutí 14denní lhůty § 575 odstavec třetí c. ř. s. na základě téhož
titulu žádá znovu o povolení cxckučního vyklizení, nebylo lze vyklixení
to povoliti se zřetelem na úvahy hořejší a nebylo tu:dlž :ani možno vyhověti
dovolacímu rekursu, napaďajícímu správný názor rckursního soudu.
Čís. 1664.

Československý stát vstoupil ve smlouvu. již uiednal bývalý rakouský

erár s obcÍ o

převzetí

poštovní budovy.

(Rozh. ze dne 9. května 1922, Rv II 48(22.)
V roce 1909 ujednal tehdejší c. k. poštovní erár s městskou obcí v O.,
že obec vystaví budovu pro nově zřlzované poštovní a telegrafní ředi
telství, již stát najme. V § 2 smlo'l>vy bylo pak vyhraženo státu, domábati
se na obci, by mu postoupila budouvu do, vlastni'ctví proti tOmu, že jí nahradí náklad, jenž jí vzešel postavením budovy s vyloučením ceny pozemku, jejž mela obec věnovati bezplatně. Po státním převratu používalo
budovy čsl. poštovní ředitelství, platilo olbci. nájemné, jež tato přijimala ,
a přistonpilo v roce 1920 na zvýšení činže, obCí navrhované. V roce 1921
domáhal se čsl. erár na obci postoupení budovy do vlastnictví a, ježto
obec odmítla, žaloval. Pro c e sní so udp r v é s tol i c e žalobu zamítl v podstatě z těchto d ů v o cl ů: Nelze přisvědWi žalobcovu názoru, že
singulární sukcessí stal se právním nástupcem ve státních podnicích bývalého c. k. eráru. Tím, že Se odtrhl od dosavadního státního tělesa, stal
se Česl<oslovenský stát novým mezinárodním jedtncem, mzdHným od mezinárodního útvaru, z něhož vzešel. Československý stát vykonává pošto,vní výsost migineme W sNé svrchovanosti'. Ani v předpiSU čL 208
mírové smlouvy St. Germainské nelze tu použíti, ježto, doslov »statky a
vlastnictví" nelze rozšiřovati i na práva. Ježto tu schází zákonný podklad
Pro vstup nového státn v obligační nároky bývalého státu, jest na něm,
by vstoupil ve smluvní poměry bývalého státu. Jest sice pravda, že čsl.
er,ár platil nadále nájemné, jež obec přijÍmala, a že přistoupil i na jeho
,20 proe. zvýšení'. Leč ustanovení § 2 smIouvy dlužnó považovatť za' srn·louvu předkupní a v tomto směru nelze za to míti, že obec vsloupHa ve
smlouvu vůči státu Československému, třebas zaslala čsl. eráru smlouvu
ku potvrzení a zvýšení nájemného. O d vol a c í s ,o n d ,u"mal dle žaloby.
Důvody: Odvolací dúvod nesprávného právního posou,z<,ní věci jest opodstatněn. Vývody souďu prvé stolice nelze sdíleti, poněvadž právní poměry,
jaké nastaly vstoupením ČeskosloNenské republiky na místO' dřívějšího
Rakousko-uherského státu, jsou jiné, než jak soud prvé stoHce v napadeném rozsudku vyvo'zuje. Po názoru odvolacího soudU' především nestačí
k rozhodnutI tohoto sporu pouze faktický stav, kterým se rozsudek prvé

stoHce šiwce obírá, ný'b"ž je potřebí ku správnému rozhodnutí zjistiti
právní zál<lad, o ktérý opírá žalObce nárok na odstoupení budovy ředi
telství po'št a telegrafů v O. Ve směru tom sluší především přihlížeti k doty~ným ustanovením mírové smloucvy St. Germainské, která pro správné
pravní posouzení tohoto sporu jako smlouva mezinárodní právní ·podklad
poskytnouti musí a také skutečně poskytu1e. Námitka žalované že St
Ger:nainská mírová smlonva dosud v Československé republice ne~í pU'bli~
l<ovana, na platnosti a závaznosti této mírové smlouvy pro Českosloven
skou republiku nic změniti nemůže, poněvadž jedná se o mezinárodnt

smlouv'ul všemi účastněn~-mi státy uznanou a pro ně i-pro všechny občany

Československé republiky právně závaznou. Dle předpisu čl. 208 mírové
smlouvy St. Oennainské získávají státy, kterÝm území býv. Rakouskouh<;rské monarchie připadlO' nebo které z rOlZpadu této monarchie povstaly
»vsechny statky a vlastnictví«, které bÝvalému Rakousko-uherskému státu
přísl?,šcly a v území nástupnických států se nalézají, Ustanovení toto je
lasne, neboť když na nástupnické státy přecházejí všecky statky a vlastmctví (tous hi'enset propriélés), nemůže býti puchybnosti u tom, že ve vý_
ra"" statky (bien) zahnuuta jsou všecka majetková práva, která bývalé
mor:archii ~akouskc~uherské v území nástupnickych států, v tomto' při
pade tedy Ceskoslovenska přináležela. Důsledkem toho spadá pod ustanoyení toto také právo výkupu, vYhrazené v :§ 2 smlouvy mezi býv. c. k.
erarem a žalovanou o,bcí oMedně budovy poštovního a telegrafního ředi
telství v O. dne 7. listopadu 1913 uzavřené. Správnost tohoto názoru PO'tvrzu]e I ustan?vení čl. 54 St. Germainské mírové smlouvy, podle kterého
Rako,u'sko vzdavá se ve pro s p ě c h Čes k o s 1'0 ven s k a všech práv
a nároků na území býv. r~akousko-uherské monarchie, které mimo nynější
hr;amce Rakouska (v čl. 27 II. díl: frontiéres de [,Au~ri'che) leží a touž
mlfOVOU smlouvnu jal<o území Českoslocvenska je,,,t uzn~uo. Také z 10ho,to, @tanovení plyne, že dle obsahu mírové smlouvy St. Germainské
na Ceskoslovensko přejíti měla a přešla i všecka práva II tndíž i svrchu
uvedené právo výkupu ohledně budovy poštovního ředitelství v O. Kromě
~~ho vyšel za tohoto sporu v Českoslo'vensku zákon ze dne 12. srpna 1921,
C1S. 354 sb: z. a n., který, ač byl tepTve dne 27. zá;řl 19Z1, tedy p,o' rozsudku prveho s{)udu vyhlášen, při rozhodování tohoto sporu odvolacím
soudem respektován býti musí, když byla jeho 'účinnost výslovně stano\Cena zpět ku dni 28. října 1918; zákon tenlo výslovně v § 2 uváldí že
statky a majetkem podle §, 1 tohoto zákona rozumějí se veškerý maj~tek
nemovitý i movitý, zahrnujíc v to veškerá majetková práva i pohledávky.
Tímto zákonným nstanovením rozptýleny jsou zajisté všeohny pochybnostichledněnabytí práva výkupu čsl. erárem k budově ředitelství pošt
a telegrafú v O., jak bylo v §, 2 svrchu uvedené smlouvy ze dne 7. listopadu 19J3 pro bÝvalý c. k. erár ·vyhraženo,. P,oněvadt § 7 téhož zákona
ustanovuje, že rozhodnou dobou pro nabytí majetku pro ostatní území
Českoslove,nska (mimo Vitorazska, Valčicka a tllučínska) jest den 28. října
1918, nemůže býti SPoru o tom, že čsl. erár také práva výkupn na budovu
poštovního ředitelství v O. již dnem 28. října 1918 nabyl. Za tohoto stavu
věci jest právní nárok čsl. eráru na výkup budovy poštovního ředitelství
v O. odůvodněn a v důsledcích toho může čsl. erár dle ustanovení smlouvy
ze dne 7 .. listopadu 1913 kdykoliv po dobil trvání nájemního poměru jej
uplatmtl, lak touto žalobou vším právem učinil. Ostatně nznalažalovaná
Civllul rozhodnutI, IV.
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městská obec O. platnost oné nájemní smlouvy pro Česko~l?venský' erár
tím, že nd něho nájemné -přijímá a sama za zvýšení náJemne:~o zaza~ala.
Avšak ani ostatní námitky žalované strany proti žalobmmu naroku neJ~ou
opodstatněnY. Po názoru odvolacího soudu nejsou ustanoven~ ~ § 2. teto
smlouvy uvedená smlouvou předběžnou, nýbrž je to sk~tecna sn:lou,:a
kupní, jejíž uskutečnění bylo oddáleno I(termin?váno) do te do~y, az erar
právo, z ní pro něho plWlOucí, skutečně uplatll1. Z toho plyn~, ze v tomt?
případě, když čsl. erár právo, z této kupní smlouvy pro, ~~ho plynOUl;l,
včas uplatnil, oddálená kupní smlouva tím nabyla pravm ucrnnosti a ze
tudíž žalovaná městská obec v O. povinna jest sp,lniti to, k čemu dle usta:
novení této kupní smlouvy jest povinm. O zkrácettí nad P010lV1Cl kupm
ceny nemůže zde býti řeči, poněvadž dle obsahu sr:rl~uvy stra;ry v ~' IQ
této smlouvy námitky zkrácení přes polOVICI skutecne ceny vyslovne Se
vzdaly. KdYž toto vzdání se námitky zkrácení přes polovici kupní ceny platilo probýv. c. k. erár, nemůže býti pochyby, že platí} pro je~o nástupce
v této smlouvě, t. j. pro erár československý. Krome toho. vsak Jest ze
stavu věci, za sporu zji.štěného, patrno, že smlouva tato lest smlo~vo~
smíšenou, ježto žalovaná obec města O. dle obsahu této smlouvY neJakt;
záplaty za stavební pozemek vůbec nežádala a při stanovem ceny kupm
399.160 K patrně nebrala zřetel ani ke skutečné ceně jí p_ostavené,bud?vy,
byť i jí tato musila býti známa, snažíc se jen, aby !edltels~vl post ~
telegrafů do O. se dostalo. Následkem toho nClná dle predp1S_~ § ~35 ?bc.
zák. námitka zkrácení přes polovici skutečné ceny v tomto pnpade mls!a.
Ne j v y Š š í s o u d nevYhověl dovolání.

DÍl vod Y:

Podle zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb; z. "; n. ~abývá .~!át
Československý všeoh statků a všeho majetku, ktere na uzeml nekdeJSl~o
mocnářství rakouslw-nherského, patřícím ČeskolsIovenské rep'ubhce:., naležely bývalému cí'sařství rakouskému. Statky a majetkem rozumeJl se
podle § 2 téhož zákona také veškerá majetková p~~va. Rozhodnou d?boU
pro nabytí tohoto. majetku jest podle § 7 den 28. flllla 1918. Tento z~kon
jest provedením mírových sniluv, pokud í"mi připadl", statky ~ maJetky
československému státu, tedy také 'čl. 208 sml?uvy St. Oerm_~mSke, jez
byla mimo to již také uveřejněna dne 31. pros!uce }921 pod. C1S: 507 ,ve
sbírce zák. a nař. s podotknutím, že byla na zaklade usnesem Narodmho
shromáždění ze dne 7. l.Lstopadu 1919 schválena ratifikační listinou ze dne
10. listopadn 1919 a nabyla dne 16. července 1920 m~~i'~árodní Pů:obno'S?
Tím padají veškeré vývody žalované strany vzta,huJlcl se na otazkw p~
S'O'bnosti St. Oermainské smlouvy a pochybnosti o právním podkladu zakona ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. a n. Zároveň jest tím rozřeš,ena
hlavní otázka tohotO' sporu, zda československý stát vstoupil v prava,
vyplývající ze smlouvy ze dne 7. listopadu 19,13 uzavřené mezi, žalo,:anou
obcí a bývalým rakouským erárem. PO' vydaní, shora, cltoovane~o ?,akona

a po uveřejnění l St. Oermainské smlouvy~ ve ~sblrce zakon~u ne~~, _;'l,~e ,pochybniQsti 10 tom, že .právo poskytnuté byvalemn c. k. aaru, zadat! kdy-

koli za-trvání- shora uvedewS smiouvy nájemní, aby mu byl dŮ'm č. P. 1150
v O. za podmínek ve smlouvě uvedených do vlastnictví postoupen, přešlo
na československý stát. Námitka nedostatku aktivní legitimace není tudíž
odůvc>dněna. Aul ostatním r.ámitkám proti žalobnímu nároku vzneseným
a v dovolání opakovaným nelze přiznati oprávněnosti. Dovolání pokládá
úmluvu v § 2 smlouvy obsaženou za smlouvu předběžnou Ve smyslu § 936
obč. zák., jejíž závaznost p-ominula, poněvadž cena v ní stanovená následkem změněných hiQSPodářských poměrů není v žádném poměru k pravé
ceně budovy a poněvadž žalovaná obec následkem převratu státních poměrl! a změny správních obvodů ztratila důvěru, že podrží trvale vlastní
poštovní a telegrafní ředitelství. I kdyby se tato úmluvapoldádala za
pactum de contrahendo ve smyslu § 936 obč. zák., nejsou tu předpoklady,
které by ji činily nezávaznou. V prvém směru sluší poukázati k tomu, že
peníz 399.160 ~, za kterÝ má žaluíící strana budovu převzíti', není a nebyl
pravou cenou budovy. Podle proto.kolu ze dne 19. března 1909, na který
se smlouva odvolává, tvoří tato suma náhradu vlastních nákladů úbce
s postavením budOVY spojených. Z té okolnosti, že obec dala stavební
pO'zemek zaarma a že p'osky!la eráru k výkonu práva v § 2 smlouvy uvedeného Ihl!tu řadu let trvající, bez ohledu na možné stoupnuti ceny budovy (i když se nepřihlíží k mimořád,ným poměrům později nastalým),
dlužno míti za to, že účelem této úmluvY na straně žalované nebyla, dosažení pravé a skutečné ceny budovy v době koupě, nýbrž jen zaplacení
náhrady skutečných nákladů staveb'ních, vynaložených, jak strana žalo'vaná v žalobní odpovědi sama udává, za tím účelem, aby bylo. splněno
dávné přání žalované obce státi se sídlem p'oštovního a telegrafního ředi,
telství. Tento účel uskutečněním smlouvy ,nijak zmařen nebude. Zalovaná
obec se tedy ne'právem od'volává k odůvodně"nf nezávaznnsti' úmluvy
v § 2 smlouvy obsažené na to, že kupní CCl1'a. tam stanovená není v žád,ném vomeru ke skutečné ceně bud·ovy, neboť žalovaná obec měla nár·ok
jen na náhradu stavebních výloh, jejichž výše se p,ozdější změnou valutových poměrů nijak nezměnila. Závazek státu v tomto směru byl přesně
stanoven a slu'ší naň použíti ustanovení § 6 zákona ze dne 10. dubna 1919,
čís. 187 sb. z. a n., bez ohledu na to, že se stal existcntním teprve po
rozluce měň-ové, neboť zákon v té příčině nerozeznává. Pro' domněnku,
že ředitelství pošt a telegrafů nebude v O. trvale ponecháno a že žalovaná
olbec následkem to,ho ztratila důvěru ke straně žalující, není žádného skutkového podkladu. Nejsou tu tedy předpoklady pro nezávaznost předběžné
smlouvy v § 936 obč. zák. stanovené. Bezdůvodná jest konečně též námitka zkrácení přes polovici obecné ceny. V § 10 smlouvy ze dne 7. listopadu 1913 vzdala se žalovaná obec této námitky výslovně .beze všehn
obmezení. Toto vzdání, se může se vztahovati jedině na výši stanovených
nákladů stavebních, které byiy ziíklaďem nejen kupní ceny, ale.ill umluveného nájemného. Okolnost, že se žalovaná strana v § 10 smlouvy nazývá
»pronajímatelkoll"« na tom nic nemění, poněvadž šlo v prvé řadě.o smlouvu
nájemní. Již z tohoto důvodu jest námItka zkrácení přes polovici obecné
ceny bezpodstatná aniž jest třeba se zabývati otázkon, jde-li o smlouvu
smíšenou podle ~. 935 c·bč. zák. Že pak v § 2 smlouvy nebyla urče,na kupní
cena podle obecné ceny budovy, bylo již řečeno shora a nezáleží tedy na
tom, jakoU' obecnou cenu bude míti budova v doM uskutečnění této
smlouvy.
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ÚÍ'ednÍků

Ustanovení:§ 207 hor. zák. nedomalo změny zákonem ze dne 15. dubna
1920, čís. 314 sb. z. a n.
(Plenární usnesení ze dne 16. května 1922, čís. pres. 85í22.)
Svazy horníků "Union der Bergarbeiter in Turn-Teplitz. Svaz homíků
v českoslov. republioe v Mostě a Sdružení česko'slqvenských horníků'«
tamtéž obr"tilyse na ministerstvo spravedl'il.Osti se ž"dostí, aby Nejvyš'ší
soud požádán 'byl za rozhoITnutí plena II otázce, zdali zákon o exekuci na
platy a výslužné zaměstnanců ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.
platí také II platech hornických a zda:!i ustanovením § 6 citovaného zákona byl zrušen § 207 horního zákona, čl. IX. čís. 11 ex. ř. v platnosti
zachovaný. K žádosti ministerstva spravedlnosti ]lředložil první ]lresident
Nejvyššího soudl! otázku plcnárnímu senátu, jenž zo.dpověděl ji, jak shora
naznačeno.

Důvody:

Nejvyšší soud měl již pořadem stolic příležitost, zabývati se otázkou,
a vyslovil se o ní v rozhodnntí ze dne 23. sr'pna 1921, Č. j. R II 297/21
v ten rozum, že zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. Z. a n. vztahuje
se též k ]llatům hornickým a že §,em 6 tohoto zákona byl zrušen § 207
hor. zák., zachovaný v platnosti čl. IX. čís. 11 uvoz. zák. k ex. ř. Plenární
senát není s to by přijal za své stanovisko řečeného rozhodnutí. V § 6
zákona čis. sb. 'z. a n. 314;1920 prohlašuje se ovšem, že současně s účin
ností tohoto zákona pozbývají platnosti všechny dosavadní zákony a naří
zení, jež odporují ustanovením §§ 1 až 6 zákona. Tím však ještě nikterak
není vyřešena otázka, {) niž se zde jedná. Dlužno! dále zkoumati', zda ustanovení §§ 1 a násl. z;ikona čís. sb. Z. a n. 314/192.0 vskutku nově a odchylně n]lravují a upraviti zamýšlela to, co dosud řešeno bylo 'Sem 2.07
hor. zák. ·(čL IX. čis. 11 UV{liZ. zák. k ex. ř.). Tomu při úvaze souvislosti
zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. s posavadním ]lrávem
není tak a nebylo to dle dějin vzniku tohoto zákona nikterak zamýšlel1'o.
Pro opačné stanovisko bylo by arciť lze dovolávati se doslovu zákona
čís. sb. z. a n. 314J1920, Jenž dle svého § 1 vztahuje se k služebním
platům osob zaměstnaných ve službách veřejných i soukromých jakéhokoli druhu. Než přes tento deslov lze z dalšího obsahu zákona jasně seznati', že zákonem dí1elTI se sj.ednocují díiem se pozměúují pouze zákonné
přeqpisy, jež dosud obsaženy byly jednak v čl. IX. čís. 8 uvoz. zák. k ex.
ř. jednak v čís. 10 téhož článku, jakož i v pozdějších zákonech a nanzeních, jimiž postupem času předpisY čl. IX. čís. 8 a 10 uvoz. zák. k ex. ř.
byly pozměněny a doplněny. V odůvodnění vládního, návrhu (tisk 2678tl920)
navazl1je se na tuto souvislost poukazem k tornu, že otá",ka, o níž jedná se
v návrhu »uPT,a!ve:na byla naposledy nařízením· veškerého min;jlsterstva
ze dne 3.0. listo]ladu 1917, čís. 461 ř. z., kterým zvýšeny částky, vyňalé
z exekuce, o 50 proe. proti ustanovením zákona ze dne 17~ května 1912,
čís. 104 ř. Z.« Tímto záko'nem pozměněny, nehledíc k § 292, odstavec prvý
ex. ř. a §. 24 iákona ze dne 12. července 1872, čís. 112 ř. z., týkajícímu
se částky, vyňaté z exekuce na služební požitky soudců' a soudoovských

k vydobytí postižního nároku státu ze syndikátního ručení, v prvé
123 ř. z. (čl. IX.
1873, čís. 68 ř. z.
IX. čÍs. 10 uvoz.
zák. k ex. O. Změna záležela v podstatě v tom, že zvýšena exekuce
prostá částka služebních platů, mzdy, výslužného atd., veřejných a v soukromých službách trvale ustanovených zaměstnanců. Jednalo se o to, by
těmto zaměs,t'nancům zabezpečeno ,bylo existenční minimum, vyhovující
zmc,něným drahotnim poměrům. Týž účel sledova1.o nářízeni vešker'ého
miniisterstva ze dne 30. listopadu 1917, 'Čís. 461 ř. z. a o totéž v prvé řadě
a hlavně jednalo se v zákoně 7,e dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.
V odůvcdnění vládního návrhn (tisk 2678i1920) poukazuje se k tomu, že
úprava částky, vyňaté z exekuce, dle shora dotčeného, nařízení z roku
1917 za dnešních daleko zhoršených poměrů drahotn;eh jest již nedostatečnou, 7e příjem, kterÝ v rOCe 1917 dostačoval snad ještě k uhájení
nuzného Živobytí, dnes nestačí již k tomu naprosto a že další trvání dosavadního ustanovení (to jest nařízení z roku 1917, pokud se týčé zákona
z roku 1912) mělo by v zápětí také nesrovnalost, že zvýšení platů a pensí
zaměstnanců, ]lrovedené v poslední době, neprospělo by nikterak zaměst
nancům nouzí postiženým, nýbrž jen iejich věřitelům-, v -četných případech
lichviÍ'řům. Také ve zpr"vě výbof'U práv. (li'sk 2814/1920) se zdůrazňuje, že
vlád. návrhu jedná se o ochranu existenčního minima před exekucí zasta"
vením a pod., poněvadž ud poslední úpravy této, otázky, jež provedena
nařízením veškerého ministerstva ze dne 30. listopadu 1917, čís. 461 ř. z.
poměry živ{)tni znehodnocením měny a zdražením životních potřeb velmi
podstatně Sé změnily. Posléze j z]lravodajem výboru právního o vládní
osnově zák,ona bylo ve 145. schůzi Národního shromáždění ze dne 15.
dubna 1920 ]loukázáno k tomu, že podnětem a účelem navrženého zákona
jest naléhavá potřeba, by ochrana existenčního min'ima osob za pevný
plat a za plat vůbec zaměstnaných byla uvedena v soulad se změněným;
poměry valutními a poměry drahotními vúbec a že proto osnova tuto
otázku, jež byla posledně upravena cís. nařízením (správně nařízením
veškerého ministerstva) ze dne 30. listo]ladu 1917, nově upravuje se
zřetelem ke změněnÝm po'mčrům tím způsobem, že se zabavite-Iná! část
o I I e zuj e na jednu třetinu a že exi'stenční minimum se zvyšuje II osob
v činné službě zaměstnaných na 6000 Kč a u osob požívaj1cíeh zajištěni
penSijního neba. jiného na 4000 Kč. Z této genese zákona ze dne 15. clubna
1920, čís. 314.sb. z. a n. a z porovnání tohoto zákona s posavadním právem úejmě vyplývá, že těžiskem zákona bylo, zvýšiti exekuce prosté
minimum osob, za plat zaměstnaných. Této potřeby nebylo u hornických
platů, ]loněvadž tyto platy dle posav.a.dního práva (§ 207 hor. zák. a čl. IX.
čís. 11 uvoz. zák. k ex. ř.) byiy vůbec z exekuce vyňaty a při nich tudíž
otázka ZVÝšení ex.istenčniho minima nepřicházela vůbec v úvahu. Nelze
prolo důvodně tvrditi, že by u'stanovení § 207 hor. zák., jsouc ; nadále
uznáváno za platné, odporovalo zákonu ze dne 15. dubna 1920, čís. 314
sb. z. a n. o zvýšení exekuce prostého, a nezastavitelného existenčního
minima, a nelze z ]lovšechné zrušovací dolo'žky ~, 6 zákona dovozo'Vatl,
že bylo jím zrušeno ustanovení § 207 hor. zák., ]loskytuHcí havířstvu dále
sahající zabezpečení životních potřeb, než přiznáno vytčením existenčního
minima iiným zames tnancúm. Starobylá výsada pOlsky!nutá havířstvu
řadě a hlavně jednak zákon ze dne 21. dubna' 1882, čfs.
čÍs. 8 uvoz. zák. k ex. ř.), jednak zákon ze dne 29. dubna
v doslovu zá",ona ze dne 26. května 1888, čís. 75 ř. z. {čl.
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usta uovením § 207 hor. zák. obstála před zákonem ze dne 29. dubna 1873,
čís. 68 ř. z. i před jeho no"ou úpravou zákonem ze dne 26. května 1888,
čís. 75 ř. z., zůstala nedotčena exekučním řádem ze dne 27. května 1896,
liís. 79 ř. z. (čl. IX. čís. II uvoz. zák. k eJl. ř.), a obstála vítězně i před
zákonem ze dne 17. května 1912,Čís. 104 ř. z. a nařízením veškerého
mini~terstva ze dne 30. listopadu 1917, čís. 461 ř. z. Ze by pak právě
teprvé zákonodárci česko-slovenské republiky, najmě za poHtických poměrů, za nichž došlo k zákonu ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.
i jen na mysl bylo bývalo přišlo, řečenou starobylou výsadu havířstva
prostě nějakou povšechnou zrušovací doložkou škrtnouti, jest pmstě nemyslitel no, neplyne z genese zálwna a nelze o zákonodárci se domýšleti,
že by bez vÝslo'vné zmínky po této stránce alespoň v dopmvodu zákona
byl zamýšlel postaviti havířstvo před překva,pující skutečnost, že, dřív,e
anr slovem D tom se nezmíniv, zhoršuje postavení havířstva a odnímá mu
něco, eo bylo jeho ode dávna uznaným a uhájeným ziskem vůčf všemu
ostatnímu zaměstnanectvu. Obsah zákona a odůvodnění vládního návrhu
nezůstavují ovšem pochybností o tom, že dalším cílem zákona bylo, by
vydána byla ustanovení jednotná pro celé státní území i pro veškeré
druhy zaměstnání. Než i sjednocení zákonných ustanovení týkalo se zase
jen toho, co dosud zpúso'bcm, v podrobnostech odchylným, upraveno bylo
předpi:sy, zachovanými s jistými změnami v platnosti čís. 8 a 10 čl. IX.
uvoz. zák. k ex. ř. a pozděj'šími předpisy, těchŽe otázek se dotýkajícími.
Setřen rozdíl mezi zaměstnanci ve služ'bě veřejné a zaměstnanci ve službě
scukf(}mé a u těchto zase rozdíl mezi těmi, kdo trvale jsou ve službě ustanoveni a těmi, u nichž není tomu tak. To má na mysli § 1 zákona ze dne
15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. mluvě o služebních platech os'Ob zaměstnaných ve službách veřejných i soukromých jakéhokoli' druhu. Úmyslem zákona bylo, by s vypuštěním shora řečených rozdílů pro všechny
zaměstnance dle jednotuého hlediska a touž měrou zvýšeno, bylo- exekuce
prosté existenční m·inimuITl. Poněvadž pak li havířstva rozdíl mezi zaměs'Í
minCi veřejnými .a soukromými a mezi soukrornýrni zaměstnanci, kteří
ustano'veni jsou trvale a těmi, u nichž není tomu tak, neměl, hledíc k § 207
hor. zák. vú'bec žádného vyznamu a havířstvo d'Osud tvořilo zvláštní,
samostatnou skupinu zaměstnanectva, nemohlo odstraněním zmíněného
rozdílu dotčeno se býti ustanovení § 207 hor. zák., poněvadž ustanovení
to neplynulo z o-něch rozdiJů, nýbrž bylo právě nad ně povýšeno. Nelze
proto· ani s hlediska sjednocovacího zákonc,dárcova úmyslu tvrditi, že
ustanovení § 207 hor. zák. odporovalo by nadále ustanovením §§ 1 a násl.
zákona ze dne 15. dubna 1920, č.Ís. 314 sb. z. a n. Právnímu stanovisku,
zďe hájenému, nemůže pos:1éze býU na závadu ani ta skutečnost, že zák.
čl. LX: 1881, upravuje jedno'tně exekuci na denní mzdy a nečině výhrady
na prospěch mezd hornických, zrušH snad ustanoNení §, 207 hor. zák., takže
by toto ustanovení pro právní oblast Slovenska již. dle onoho zákona
nebylio bývaloPi~~tilO. Ani zákona ze dne 15. ďubmn 1~20, čís. 314 sb.
z. a n. ani z odůvodnční vládního návrhu zákona nelze seznati, že byl by
zákcn~dárce zamýšlel, 'zjednati rovnost mezi' hornfctvem v právní oblasti
Slovenska a hornictvem v ostatním státn,ím území tím z,pů,s'obem, že by
i tomuto ostatuímu hornictvu odňata hyla výhoda, jež onomu hornictvu
byla již dříve vzata zákonodárstvím uherským. Celý zákon prodchnut

471

jest úmyslem zaměstna,ncůtn na vý-hodách
zvláštní výhody odebírati.

přidati

a nikoli jim posavadní

Čís. 1666.
Přípustnost pořadu práva pro nárok nového faráře na vyklizení katoc
1ieké fary z důvodu, že dosavadní farář přestoupil ku církvi českos10.
venské a byl následkem t{lho suspendován a exkomunikován.

(Rozh. ze dne 16. května 1922, R I 435j22.)

1

Žalovaný byl původně farářem církve katolické, přestoupil však k církvi českoslo'venské a byl proto biskupskou konsistoří exkomunikován a
suspendován. Na jeho místo jmenován pak farářem žalobce, a kdYž žalovaný nadále užíval bytu ve faře, domáhal se žalobce jeho vyklizení. Zalc,vaný vznesl námitku nepřípustnosti pořadu práva, jíž s o udp r v é s t o,
I i o e vyhověl a žalobu odmítl, maje za to, že tu jde O< poměr veřejno
právní. pe k u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustno'sti pořadu práva.
D ú vod y: Nelze p,ochybovati o tom, že žalobce jest v čaSe pO'dánf žaloby považovati za požívatele jmění duchovního o'hročí, ku kterému také
patří bud,ova famí; dle § 46 z'ák ze dn'e 7. května 1874, čís. 50 ř. z. spravuje O1}O jmění požívatel; dle § 509 ohč. zák .. jest služebnost požívání
právem, bráti požitky z cizí věci beze všeho c,bmezení, šetříc podstaty;
jest tedy žalobce jako požívatel farní budo'vy o'právněn žalobou oproti,
každému vy,stu:povati, kdo jeho, právo bezprávně ruší a obmezuje. Ze
žalovaný již právního titulu k obývání bytu nemá, jest soudem procesním
zjištěno; žalovaný nepouží'val bytu na základě smlouvy nájemní, nýbrž na
základě svého postaveni; tím, že byl z úřadu suspendován, pozbyl také
nároku na byt. Ale nehledě k tomu, ustanovuje § 38 zmíněného zákona,.
že pra řešení otázky majetkové a PW ostatní poměry sotukromo'právní
ohledně jmění kostelního a obmčního jsou rozho-dujícími ustanovení všeobecného zákoníka občanského ; při SP'Oru budiž se dovdáno soudů.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Žalovaný se neprávem odvolává na to., že jde v tomto sporu o veřejno
právní poměr instalovaného faráře k úřadu a 'Obročí farnímu. Otázka
veřejnoprávní, pokud se týkala žalovaného, byla vyřešena tím, že byl
žalovaný, jak jest zjištěno, následkem přestoupení k církvi československé
suspendován a exkomunikovan a že ·mu byly služební po'žitky zastaveny.
Tím přestal býti žalo,vanÝ nejen farářem, nýbrž i vůbec příslušníkem
církve římskokatolické a stal se v poměru ke lmnsistoři, patronátu a
k jmění církevnímu a e,bročnímu osobou soukromou. Ustanovení § 27 a)
zákona ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák. zde mista nemá, poněvadž
se týká provec!ení církevních nařízení a rozhodnutí proti osobám podléhajíCÍm církevním úřadúllI a jejích moci, nikoli proti' osobám k církvl
nenáležejícím (§, 18 téhož zák.). Otázka, je-li žalovan~~ po svém vystoupení z církve katolické oprávněn na dále užívati farní budovy a je-Ii nárok
žalobní, aby místnostl obývané vyklidil, odůvodněn, jest tedy nyní jen
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otázkou soukromoprávní ve smysiu § 38 cit. z~k<·-patřící na
soukromého.
Cís. 1667.

p-ofacCpr-iva

Ustanovení § 575, odstavce třetí c. ř. s. nevztahuje se na vyklízení
bytu, do něhož se kdo svémocně nastěhoval, uemaje pro to právního dů.
vodu smlouvy nájemní,
(Rozll. ze dne 16. května 1922, R I 442122.)
Vym:ihaj1cí strana najala od povinného celý dům a když se povinný
do jednoho z bytů v domě tom nastěhoval, žalovala ho na vykUzení. Rozsudek, vyhovující právovlatně žaloM, byl doručen vymáhající straně dne
G. prosince 1921. Exelmční n"vrh na vyklizení, podaný dne 24. prosince
1921 s o udp r v é s to I i c e zamítl, ježto byl vznesen po uplynutí 14 denní
lhůty §, 575, odstavec třetí c. ř. s. Rek u r sní s o u d exekuci povolil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhovčl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Podle SpiSU rozepře pronaja:,. strana povhmá straně vymáhající celý
dúmle'dy i sporný byt, avšak po uzavření této nájemní smlouvy ,se sama
svémocně do tohoto bytu nastěhovala. Byla proto uznána povinnou, aby
tento byt vYklidila. Strana povinná neužívá tedy tohoto bytu na základě
nájemní smlouvy se stranou vymáhajÍCÍ uzavřené anebo na základě nějaké
jiné smlouvy, která by ji k užívání bytu opravňovala a nemůže zde tedy
vůbec přicházeti v úvahu ustanovení § 575 odstavec třetí c. ř. s., které
jedná o vyklizení a převzetí pře d m ě tun á jmu a předpokládá tedy,
že byla ohledně tohoto předmětu uzavřena smlouva nájemní. Toto'ustanovení jakož r souhlasná ustanovení § 566 c. ř. s. a § 1114 obě. zák. pojednávají o mlčky nastalém obnovení s m I o u vy n á je m n í.V tomto
případě nebyla však uzavřena smlouva nájemní o užívání sporného bytu
stranou povinnou, a nemf1.že tedy býti také nepodáním exekučního návrhu
ve lhůtě § 575 odstavec třetí c. ř. s.obnovena. Vymáhající strana nebyla
při podání návrhu exekučního, na tuto lhůtu vázána.
Čís. 1668.
Exekučními tituly dle čís. 16 § 1 ex. ř. isou i výroky rozhodčích soudů
spolkovýcb ze spolkového poměru.

(Rozh. ze dne 16. května 1922, R I 482122.)
S o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci: dle vykonatelného výroku
rozhodčího soudu svazu insertních a reklamních kanceláří. Rek u r sní
s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Z předložených stanov svazu insertních
a reklamních kauceláří a řádu rozhodčího somdu plyne, že svaz insertních
a reklamních kanceláří jest spolkem zřízeným na základě ustanovení zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák. a rozhodčí soud, na základě
jehož rozhodčího výroku o povolení exekuce jest žádáno, zaklédá se na

ustanovení § 11 stanOV svazu insertních a reklamních kanceláří a jest
tedy soudem spolkovým. Dle ustanovení § 599 čís. 2 c. ř. s. nevztahují se
ustanovení tohoto civ. soud. řádu, obsažená v §:§ 577 až 599, na rozhodčí
soudy spolkové ze spolkového poměru, jakéhožto přÍ'padu se právě týká
ro,zhodčí VÝrok, na základě jehož o exekuci bylo žádáno. Dle toho' tedy
neplatf zejména ohledně tohoto ro'zhodčího výroku L'stanovení § 594 c.
ř. s. v příčině vykonatelnosti rozhodčího nálezu a výrok, na základě
jehož tuto o exekuci bylo žádáno, nemá tedy před zákonem platnosti' a
nemůže tvořiti dle § 1 čís. J6 ex. ř. titul exekuční, pročež měl býti návrh
na povDlení exekuce zamítnut.
.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Názoru rekursního_souc1u, že rozhodčí výrok ·ro-zhodčího. s'oudu »Svazu«
netvoří podle § 1 čís. 16 ex. ř. exekuční titul, a výkladu, jehož se dostalo
§ 599 odstavec druhý c. ř. s. rekursním soudem, nelze sdíletí. Za exekuční titul poďle výpočtu § 1 eX.ř. jest považ,ovatl takové výmky, jež
byly vysloveny v obvodu platnosti exekučního řádu %ídlenými soudy,
úřady, veřejnými orgány, nebo v téže obbsti v rál11ci dvnního řádu
soudního dle předpisu ustanovenými rOzhodčími so'udy nebo podle § 577
a násl. c. ř. s. smlouvou povolanými.. rozsudími. Tedy nejen vÝroky rozsudí dle ustanovení § 577 a násl. c. ř. s. a čl. XII. a XIII. uvoz. zák. k clvHnímn řádu soud'ní'mll' a smíry před nimi ujednané, nýbrž i v-ý"roky _rozhodčích s·oudů dlezákO'na ze dne 15. listopadu 1867, ós. 134 ř. zák. Těmto
neupírá civilnlřád soudní platnosti, nýbrž ustanovuie v §. 599 od.stavec
dr'LÍhý c. ř. s., že zřízené rozhodč.! soudy dle tohoto zákona k uro'.'n:iní
sPorů z poměru spolkového nepodléhajÍ ustanovením IV. odd. c. ř. s., takže
soudy nemají nad nimi kontroly, a tyto rozhodčí soudy nemusí bráti zřetele
ani na nejprimitivnější zásady řádného řízení. Nelze však z uston.ovení
toho dovozov.ati, že by výrok rozsudí, neměl mezi stranami právn[hó
účinku. Smysl ustanovení toho jest jen ten, že netřeba tu zvláštní listIny
a dalších formalit, nýbrž rozhodují tu stanovy a civilní soudní řád uznávaje zřízení těchto rozhodčích soudů, uznává i platnost výroku, stal-li se
v rámci stanov a může tak býti exekučním titulem. Správně S,oud prvé
stolice návrhu na povolení exekuce vyhověl, jeliko,ž výrok ro~sudí tvoří
exekuční titul, jejž přezkoumávati v řízení exekučním nelze, nýbrž to vyhraženo jest sPoru.
.
Čis.1669;'

Nepřípustnost dovolaciho rekursu do srovualých usnesení o žádosti
státního pozemkového úřadu za pozllámku záboru.
<Rozh. ze dne 16. května 1922, 1~ I 561122.)
Ne j v y Š š í s o II d odmítl dovolací rekurs, vznesen"$r do usnesení rekursního soudu, jímž bylo potvrzeno usnes.ellí prvého soudu, vYhověvší
žádosti státního rozemkov'ého úřadu za poznámku záboru.

474

475
Důvody:

Zádost státního pozemkového úřadu o povolení poznámky záboru ve
smyslu § 16 zákona ze dne 16. dubna 1919. čís. 215 sb. z. a n. a § 8 naří
zení ze dne 6. ledna 1920, čís. 61 sb. z. a n. jest žádostí knihovní, jelikož
tu jde o poznámku knihovní dle § 20, písm. a) knih. zák. Nelze proto pří
slušnost dovolacího rekursu posuzovati dle § 16 cis. patentu ze dne 9. srpna
1854, čís. 208 ř. zák., nýbrž dle §§ 126 a násl. knih. zák. a poněvadž dle
§ 130 knuh. zák. jest dovolací rekurs, směřující proti usnesení rekursního
soudu, potvrdivšímu usnesení soudu knihovního, vyloučen, bylo jej odmítnouti j!ako nepřípustný.
ČiS. 1670.

Ku zajištěni zástavního práva před pustošením, zanedbáváním atd. hypoteky lze podle § 381 a násl. ex. ř. povoliti prozatimní opatření.
(Rozh. ze dne 16. května 1922, R I 583122.)
Ohrožená strana navrhovala, by jí ku zajištění její'ch nároků 158.818 Kč
64 h s příslušenstvím povoleno bylo pro,zatímní opatření: 1. správou usedIosti čís. 5 v Č., na níž jsou právem zástavním pojištěny nároky její
158.818 Kč64 h s příst. (§ 382 čís. 2 eX. ř.), 2, soudním příkazem odpůrcům,
by veškery pozemky k usedlosti č. p. 5 v Č, náležející ihned řádně obdě
lali a oseli ;'§ 382 čís. 4 ex. ř.), a 3. soudním zákazem ,odpůrcům, aby ničeho ze živ. ani mrtvého inventáře, ani z úrody used'lostl č. p. 5 v Č. dále
již neprodávall., S o udp r v é s t o I i c e VfOzatimní opatření povoJil, r eknr sní s o u d návrh zamítl, D ů vod y: Soud prvé stolice vyložil, PTOČ
nepovažuje zajišfovanou puhledávku za pohledávku, nýbrž za nárok. Praví,
že na usedlosti čís, 5 v Č. pnpsané právem vlastnickým odpůrcům navrhovatelů zjištěna jest právem zástavním pro navr1wvatele pohledávka ve
výiši 158.818Kč 64 h. Navrhovatelům nejedná se prý o vymožení této pohledávky peněžité, nýbrž jedná se jim o to, aby neníovito'st, pro tuto pc,.
hledávku do zá:stavy daná, nebyla zhoršována, a oni také mohou žalo·bou
domáhati se, aby dlužníci zanechali veškerého jednání, jež by jejich věcné
právo poškozovalo, jde prý v tomto případě nikoli.v
pohledávku samot. noU', Pro kterou je zřízena zástava, nýbrž o nárok, aby tato zástava nebyia
nijak zhoršována. Jde tudíž o zajištění nároku ve smyslu ustanovení §§ 381
a násl, ex. ř. a jest proto také povolené prozatimní olpatření správou usedlosti dle § 382 čís. 2 ex. ř. přípnstným. Prvému soudu nelze přisvědčitL
Ohrožená strana nazvala sice s průhledným úmyslem svou hypotekární
pohledávku, pro niž zajištění požaduje, nárokem, ale to, co soud prvé stolice v této příčině dovozuie, ohrožená strana v návrhu ani netvrdila, a
také zajištění takového, soudem prvé stolice důmyslně sestrojeného' n ár o k u nežádala. Da:! by se také vice, versa z každé hyp.otekární poble"
dávky sestrojiti »nárok" a pak by hypotekární pohledávky byly z před
pisu § 379 ex. ř. vYloučeny. Rekursní soud nevidí v tom, co zajištěno býti
má, nárok podle § 381 ex. řádu, nýbrž hypotekární pohledávku. Ve pří
či'ne pohledávek vypočítává však § 379 ex. ř. t a x a t i vně způsoby zajištění, a co nejhlavnějšiho, vylučuje výslovně jako zajiŠťovací způsob zá-
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kaz zci~ení, obtíže!~í ne? obstavení nemovitostí a knihovních práva rovněž
tak spravu nemovltostr. Ale to, co soud prvé sto']ice ku zajíštbní pohledávky odpůrci! povolil, jsou vesměs zajišfovací způsoby n e m o v i t o s t i.
se týkající, tudíž dle § 379 poslední odstavec ex. ř. vý;lovně ku zaji'štění
pohledávek nepřípustné.
Ne j vy Š š í s o II d zrušil nap~dené usnesení a nařídil rekursnímu
SOU~ll, by! n~přihlížeje k d~vodům v něm uveden~1l1l, znovu rozhodlo stížnostI odpurcu l1avrhovatelu.
Dův'c;dy:

Nelze sO,u,lllaSiti vS dů,:ody, kter,ými rekursni soud opřel své změňující,
pokud se ty~e zr.~s?vacI lisnesem Pohledávka peněžitá,o niž tuto jde,
jest kl11hovne zajlstena na nemovItostech, které dle tvrzení stěžovatelů
JSou nynějšími jich vlastníky- odpůrci stěžo'valelů _ zanedbávány a tím
znehodnvocovány, takže vymožení pohledávky samé hrozí nebezpečí. Tím
lest dotceno samI) zástavní prá\,'o, majíd za účel, aby věřitel došel ze zastave?é nemovitosti usp'okojení, o jde tu proto v pravdě" zajj·štění zásta'Vm~o pr~va, které ~se vzt~huje na určitý předmět, .a tCGY o »jiný nárok«
v; smjl~lu S 381 ex. r., ktery _. maje právě ca předmět zajištění zástav,m.hU prava, dlužno posuzovati dle § 381 a 382 eX. ř. (viz Dr. Emanuel
T~lsch, Emflull der Zivilproce~sgese,tzte ,auf ďas materieUe Recht, str. 133
az 1?4). Rekursnl ~oud jde"příliš daleko, tvrdí-li, že by hypotekární pohledavky by!? 3' pred?lsu II 379 ex. ř. takovýmto zpÍIsobem vyloučeny,
neb,:;! pr~hllZl, z~ musI,.abY bylo lze mluviti o »jiném nároku« dle § 381
e~. r., byt! ohrozeno zastaV111 právo pro dotyčnou pohledávku knihovně
vaZi~o:,cí pustošením, ni-čenÍm, zanedbáváním a pod. nemovitosti samé
P"?ÍI ce~už se, zaj!'stiti P,říSlUŠí právo věřiteli zástavnímu na základě jeh~
prava zastavl11ho. Nepravem poukaZUje také rekursní sonď k tomu že
ohrožená strana Ve svém návrhu na povolení prnza·timního opatření' neuvedla ?uěchskutkových okolností, kterými odůvodni! prvý soudce své
usnesenI, návrhu tomu vyhov-ující. MluvH stě'žovatelé ve svém návrhu
o zan:,dMvání a poškozování majetku odpÍIrců, a ponkazují k tomu že
skutecnosÍ1; kterými opřeli svůj dřívější návrh na povolení prozatim~ího
o?atření, nejen trvají, ale, jak z trestuích spisů i' spisů sporných okresmho soudu vyplÝvá, ještě se zhoršily. A tu dlužno uvésti z usnesení okres1!í~D :~udu z'e d~e 8. :listoP,adu 1921, že již t"hda prvý soud opřel své po~oluJIc:~ uSll;sem meZI Jlnyrn o skutečnost, že odpůrci ohra.žené strany
rnventar a urodu v usedlosti' čís. 5 v Č. prodávají, a pole k usedj,os'tI té
p~třkí ~eos}vají. Po·něvadž rekursní soud důsledkem svého shom uveden~ho ilr~vlHho názoru, nesdílenébo. (iovolacím soudem, nezabýval se věc
~Yll!]I _~~~mlltkami u;ed~enými ve stížnostech odpůrců strany ohrožené, a
Lake v',(l~nost ohroze ne strany ohledně výroku prvého ,oudu O útratách
nevyndI1, slušelo napadené usnesen,l zrušiti, a nalézti, jak jest shoTá
uvedep0'
Čís. 1671.

_Ja~? nájemné lze umluviti též nájemné, obvYklé v místě, kde jest před.
met najmu.
(Rozh. ze dne 16. května 1922, I~v I 465í22.)
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Žalobce najal ou žalovaného- -rntstTru-s-tt-v--jeh-o--'sana-tnriwy--ClL---za--činži
v místě obvyklou. JežtD se žalovaný zdráhal smlouvu dodržeti, domáhal
se žalobce splnční žalobou, proti níž žalovaní' mimo' jiné namítl, že nájemní smlouva nebyla uzavřena, ježto nebylo stanDveno nájemné, O b a
n j ž š í s o u d y žalobě vyhově:y, o d vol a c í s o n d mimo jiné z těchto
d ů vod ů: I při smlouVě nájemní možno ponechati stanovení nájemného
určité třetí 'osDbě nebo možno umluviti i nájemné tržní nebo .obvyklé
v místě, kde jest n'ajatý předmět. »Místně obvyklým« nájemným nerozumí
se snad, že by v obci bylo, nájemné pevně stanoveno, nýbrž dlužno vYcházeti z toho, že nájemce má zapravlti nájemné, jež se obyčejně platí za
místnosti takovéh," druhu, jaké najal. Nájemné v místě obvyklé nemusí
býti pro celé místo stejně vysoké, ný'brž skládá se spíše z různýoh sLožek;
bude tu rDzhodovati poloha domu, v němž jest přcdmět náj,!,u, veli~o,st
najatých místností, náklady zřízení domu, zařízení jeho atd, Ze lze llmto
zpúsobem ur'čiti ,nájemné, uznává zákono·dárství i ve věcech ďaňových
a zásadu tu .obsahuje i zákon o ochraně nájemců,
Ne j vy Š šl 'so u d nevyhověl dovoláni.

D ů vo dy:
Dovolací s'oud sdilí právni názor druhé stolice a poukazuje dovolatele
na správné dův,ody napadeného rozsudku s dodatkem, že úmluva, že ža"
lob ce má platiti nájemné v Ch. obvyklé, k platnosti nájemní smlouvy stačí,
neboť ustanovení §§ 1092, 1056 a 1058 obč. zák. nevYžadují ujednání nájemného číselně označeného, nýbrž pouze ujednání nájemného, jež dle
smluvenýoh směrnic jest určitelno. Že úmluva nájemného, v Ch. obvyklého, vyhovuje zákonným předpisům, odvolací, sond správně odůvodniL
Dovolatel ani netvrdí, že by v Ch, vůbec nebyly takové místnosti nebo
místnostt podobné onem, jež jsou předmětem spurné nájemní smlouvy.
Pouze v tomto případě dalo by se mluviti O> tom, že obvyklého nájemného
v Ch. není. Při určení výše obvyklého nájemného budou zásady, vyslovené v zákoně o ,ochraně ná.iemníkŮ, cennou pomůckou. Jelikož mezi stranami nebyla umluvena částka, nebyl žalobce s to, by uváděl určitý peníz
v žalobní pmsbě jež nesouhlasí s ,obsahem smlouvy, njžšími soudy zjtštěné. Mezi stran~mi došlo tedy k platné nájemní smlou"" a žalovaný, jak
je zřejmo z jeho dopisů, byl si dobře vědom následků svéh", jedná,ní; byl
proto právem nižšími soudy odsouzen ve smyslu žaloby.
Čis. 1672.
Dědice, přihlásivšlho se ze závěti, na niž se jeden ze svědki't nepodepsal
jako svědek poslední vi'tle, jest oproti odporujici přihlášce dle zákonné
posloupnosti poukázati na pořad práva.

íRozh, ze dne 17. května 1922, R I 434/22.)

, 'K pozůstalosti po Miladě V-ové přihlásila se matka zů;stavitelky ze zá,věti, jíž vytýkal maužel zesnulé, přihlásivši se ze zákona, že nenl sepsána
řádné formě, ježto jeden ze svědků nep,řipojil kn svému jménu dodatek,
označující jehovlastn,"st svědeckou. O b a niž Š í s o u cl y póukázaly

v

na pOI'ad práva dědi,čku ze závěti, rek li r s II í s -o II d z těchto d ů vod ů:
VÝvody stížnosti (}pírají se o doslov § 579 obč. zák. ve starém, původnÍln
znění, jak ze slovné citace jeho ve stížnosti jest zřejmo. Stěž,"vatelka
však při tom úp,lně přehlédla, že text cit. §u, la-k ona jej uvádí není
již platuým právem, a to od L ledna 1917, kdy nabyl," účinnosti cí;. nař.
ze dne 19. března 1916, čís, 69 ř. zák. (II!. dílčí novela k občanskému zákoníku), jejímž §em 55 změněn byl dosavadní :ti 579 obč. zák., zvláště výslovným předpisem, že svědkové poslední vůle m II s í se p,"depsati s dod"tkem, poukazujícím na jejich vlastnost jako svědků. § 55 cH. Ilo'vdy
vůbec zostřil dřívější předpiSY o formálnÍ'ch náležl10.stech Doslední virle
jak o tom svědčí to, že slovo- »ill a j Í« nahrazeno bylo na -dvou
slovem »m II S í«, záko.n položil tak na předepsané tamobřac!nosti zvláštní
důraz. Chybí-1iněkterá z těchto obřadností, nelze právem tvrditl, že poslední vůle byla zřízena v řádné formě ve smyslu !§ 126 ne,sp, říz. Na
posledním po-řízení zůstavitelčiwě z 5, června 1921 upro'střed mezi svědky
Drem J-em a Václavem I<!-em, kteří připojilt dodatek »dožádaný svědek
pc,slednl vůle«, podepsán jest Karel Seb, bez tohoto dodatku. Poslední 'poříze'ní ne'ní zřize:no v řiádné formě § 579 obč. zák. nové znění l a nesejd,e na
tom, že v textu jeho mluví se O' d'ožádaných svědcích když zlikcon žádá
výslovně takovýto dodatek při podpisech svědků, Dědická přihláška stč
žovatelky, podle přihlášení jejího právního zástupce výhradně jen o toto
poslední. Dořízení se opÍ'fajid, s hlediska he>dno'eení síly dědiockých títulů
ve smyslu § 126 nesp. pat. jeví se jako spo.,čívající na slabším ti1ulu dě
dického Práva, pročež vzhledem k tomu, že odporUje dědické přihlášce
po.zůstaléh,o manžela ze zákona, prvý soud po'dle § 125 nesp. říz. správně
odkázal na pořad práva stěžovatelku.
N e j v y Š š í s o' n d nevyhOvěl dovolacímu rekurs".

místech

Důvody:

Matka zůstavitelky přihlásila se k pozůstalosti na základě posledniho
pořízení ze dne 5. června 1921; bylo by tedy ji pokládati za přihlášenou
d~dičku ze závěti tehd,y. kdyby poslední poří'zení bylo platným. Manžel

zustaVltelky nepopřel pravost závěti, nýbrž po.přel pouze jako zákonný
děJdic její platnost z důvodu, že Karel Sch, se nepodeps.al na závěti s. do'
datkem, že je svědkem pŮ'slední vůle, ani s dOdatkem, že' je vwbec svěd
k~m. § 579 obč. zák. v doslovu lIl. novely z 19. března 1916, čís. 69 L zák,
DTed~ISU!e; by dož~d~ní svědci poslední vmle se podepsali na ],jistinu, posledm vulr 'ObsahuJI CI, s dodatkem, poukazujícím na jich vlastnost svě
deckou. Bude tedy vzhledem na text posled\IíhoPořízení, dle něh,"žzůsta
vlte~ka 1.:0žádala ~ři ,:soby spoI"podeps~n~, ,\lY poslední pořízení jakO' svěd1<0:;e leJ[ posledU! vule Podepsali, rozřešiti otázku, zdali třeba jest, aby
svedek ku syéma podpiSU připojl[ dc/datek poukazuiíéí na jeho vlastnost
lako svědka, či stačí-li když vlastnost tato zdá se vyplývati z uvedené~o
textu listiny. Ve smys,lu §§ 6 a 7 obe. zák. dlužno vykládati. zákon v první
řadě dle jasného znění jeho. Tohoto., předpisu jest dbáti tím spíše a přes
n~j", jde-li o ?řeodpi's .f,"rmální, j'ímž nepochybným způsobem má býti prokaza,nap~ava vnle zustavrtelova a tím platnost posledníh(} pořízeni vůbec.
Dos!ov z~ko~a Jest v. tomio ;;měru jasný a nařizuie, by svědci se podepsalI a pnpojlh ke SivemU Jmenu dodatek, poukazující na jejich vlastnost.
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Nestac'í tudíž podepÍše-lj svědek závěť, aniž k_p_O_PISU_
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dodatek, by! i poďobn,ý výraz, jenž pa nem, o. a. e.:-, v ' . saze
v textu listiny. Slo.vný výklad ten jest podporova~ 1 hlst~fICkymvVyk~ader'
Původní doslov § Q790bč. zák. {před novehsaCI) neznel tak pleSilo, Ja,co
ve znení novely iež :povinnost uvedenou předepsala slovem .. )mU~l«t
kdežto v původnim 'textu byla svědkům předepsána.. slo:,e~ »maJI",.z, ~e
hož patrno že zákonodárce sám se nespokojil s pnbllzny,m z,aChok~ ~~17
tohoto předpisu. Poslední pořízení nelze tudíž v tomt? pnpade PO a "ll
za silnější důvod práva dědického než posloupnost Z~kOI':I:OU ve smYJ u
g 126 cís. ]Jat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 z. pon~vaa~,se.mu ne n~~
stává iormální náleži:tosti v § 5790bč. zák. ~red~ps~ne. S;ez~,a~elka ..
může se opírati o silnější titul, než dědicI pnhlasem ze zako"a a bylo Jl
proto poukázati na po'řad práva.
V·

•••

t·

Čís. 1673.

Zákon ze dne 7. července 1896, čís, 140 ř. zák, o cestách uezbY,tntch:
dovolacího rekursu do, usnese~! re~ursIHllo soudu, Jlmz
zrušeno usuesení prvého soudu pro neuplnost nzem.
Nepřípustnost

(Rozh. ze dne 17. května 1922, R I 489,22.)
V řízení D zřízení nezbytné cesty zrušiJ rek li r s II í -s o u d l!snese~í
prvého soudu a uložil mu, by řízení joplnil a pak znovu rozhodl. N e J'vy š š í s o u d odmítl dovolací rekurs.
Důvody:

Ustanovení §. 16 zákona ze dne 7. července 1896, číS:J40 f. z.ák. ? z:ízení nezbytných cest, dle něhož rozhod~utí, v tom~~ nzem Vy d~~\ l~~
napadnouti pouze rekursem, předpoklád'a, Jak vYSvlta v~ usta~o: 5n~ ,::"
cit zákona, rozhodnutí, kterým ve smyslu § 15 se ~r!P:vd ~ec:le, r~~~r:
říz'e,ní o zřízeni nezbytné cesty ukončuje a stana-Vl o SKO. nem,., ,'-'
uchazeč za cestu nezbytnou zaplatiti má. Odporovati U~nt:S~;ll r:kUl;m~~
soudu, kterým pouze se nařizuje prvému so'Ud~, dopln~111 nzem,. J~~ Ztl
stafo neúplným jeví se dle ducha zákona nepnpustnsm, ncbot ucelem
. ho jest aby t~mu kdo nezbytnou cestu potřebuje, dostalo,
jí ryc~e
~e s výlohami pokuď možno nejmenšími a účel ten by byl oh:,o~en, kdy. y
se pfi:pusiila zvláštní oddělel1<Í.odporoovatelnost opa třem, maJlclch za ucel
zdokonalení řízení.
Čís, 1674.

s:;

Zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. o ručení, žele~!l~~' • •
,
Jest »příhodo u v dopravě«. bYlo.1i záhradli k nastuplSt, vytazeno.
dříve. než se vlak úplně zastavil,
(Rozh. ze dne 17. května 1922, R I 49612;;.)
po.

Na stanici T. byl peron opatřen pohYbli;ým záb;adlím, j~ž .b~;? ;žd~
příjezdu vlaku vylaženo. V den úrazu zalobkyne bYlo zablauu ,yta

ženo dříve, než·li vlak ve stanici zastavil a žalobkyně byla nastupující'11
davem stržena pod vlak a utrpěla poranění. Žalobu na náhradu škody proti
dráze pro c e s II í s o. II d p r v é s t -O' 1i c e- zamítl, maje za to, že úraz
žalobkyně byl přivoděn jednáním osob třetích, za něž dráha neručí. O dvol a c í s o u d napadený rozsudek zrušil a nařídil prvému soudu, by,
vyčkaje právomoci, věc z·novu projednal a rozhodl. D ů vod y: Žaloba
opírá se o. okolnost, že závora, uzavír:ajíeí nástupiště' stan.ice, byla zdvi-žena j'eště před zastavením vyjíždějícího vlaku. Dle posud'l(u znalců ne~
měla závora peronu, která slouží za výstražné znamení a měla účel pojistný, býti vytažena, než se zastaví v;íždějící vlak. Skutečnost, žalobky.ní
k 'Údůvodnění pr·osby žal'Úbní přednesená, která dle tvrzení žalobkyně
přivodila její zranění, jeví se jako případ mimořádný a tudíž jako příhoda
v dopravě ve smyslu § 1 zák. o ručení a odůvodňuje použilí toho-'.o zákona. Nestačí však k použití zákona o ručení, že tu jde '0 příhodu v dopravě, ný'brž musí bÝti příhOda v příčinné spOjitosti s por,aněním čl'ověka.
RozhOdUjíCí je,t tedy, zda poranění, které žalobkyně utrpěla, povstalo
příhodou, t j, zdv-i'ženÍm závory perolllové před zastavením Vjíždějkího
vlaku, jinými slovy, zda poranění by se bylo nestalo, kdyby závora peronu
byla zdvižena teprve, kóyž vlak jíž stál. Bylo tedy nutno vysvětliti a zjistiti, zda poranění žalobkyně vlakem vjíždějíCím, zejména poraněuí na
nDlze, bYlo způsQ·beno točícími se koly vozu, a jelilkož v tomto směnr údaje
slyšených svědkyň a výpověď žalobkyně nesouhlasí, bYlo posudkem znalců
zjistiti, zda z povahy poranění může býti vyvozováno s úplruou určito,stí,
zda zejména poranění na noze mohlosnll!d. povstati skřípnutím kolem,
které se již nepohybovalo, pročež měly býti připuštěny otázky znalcům
v tom směru kladené. Kdyby se zjistilo, že zraněni bylo žalobkyni způso
beno, když vlak již stál, by] by VÝSledek týž, Jako kdyby závora byla
zdvižeua teprve po zastav"n! vlaku a nebylo by příčinné souvislosti mezi
poraněním a zdvižením závory za jízdy vlaku, po'něvadž závorou má býti
zabráněno poranění cestujících pohyhujícím se vlakem.
Ne j v y Š š í s ou d nevyhověl rekursu.
DŮVOdy:

Rekurs žalované strany Odporuje správnosti právního názoru vysloveného odvolacím soudem, a tvrdí" že předčasné vytažení zábradif na
nástupišti nebylo mimořádnou příhodou a nemohl-o· zavdati ]Jodnět k pří
hodě v doprav,ě dle § 1 zák. o ručení železnic. Přes to je však názor odvolacího soudu správný. Nezáleží ani na tom, že zábradlí ono je opatřením
výstražným a ne ochranným, a že ho vůbec není třeba. Pro posouzení
sporné otázky rozhodna je Pouze skutečnost, že nástupiště v T. opatřeno
je zábradlím, jež má býti Spuštěnc>, .pokud vlak do stanlce vjíždějící se
nezastaviL Spuštěné zábradlí značí při nejmenším zákaz přiblížiti se
k vlaku. Naprati tomu pokládá obecenstvo, čekající na nástup do vlaku,
vyzdvižení zábradlí ne-li za vyzvání aspoň za dovo~ení k vlaku přistu
Po.vcati. To platí zejména o osobách tísnících se za' velkého návalu za
předními řadami a nemajících proto přehledu a možnosti posouditi, zda
skutečně ·nastala vhodná chvíle k nástupu do vlaku. Tu rozho.duje více
psychický vliv ,odklizení uvedené překážky na čekající obecenstvo, než
její technická způsobilost. Z toho· vyplývá, že zábradlí má býti zdvi'ženo
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teprve, když není více ngl2"zpečno p~iblížit! "se ke vla~u, t.
ledy2; __vla~
se zastavil. Jen v tom případě, že nastuplstepodo'bnym zar:~emm opa
třeno není, je na obecenstvu, by samo posoudilo, kdy se mu ze le vlaku

1:

přiblížiti.

Čís.

1675.

'§ 43 zákona ze dne 28. červenCe 1889, čís. 127 ř. zák. (bratrské I?ok1adny) pokud vyjímá z exekuce nárok na uemoceuské, nebyl zrusen
§em 6 ~ákoua ze due 15. dubua 1920, čís. 314 sb. z. a u.
(R.ozh. ze dne 17. května 1922, R I 516;22,)
S o udp r v é s t o Li c e povolil exekuci zabave~ím a přl~ázáním námleu jenž příslušel havíři (dlužníku) proti bratrske pokladne na nemocenské. R. e k n r sní s o u d exeknční návrh zamítl. D ů vod y: Dle §, 43
zákona ze dne 28. července 1889, čís. 127 ř. zák. O' bratr,skýc,h .poklad~ac;h
a čl. IX. čís. 12 uvoz. zákona k ex. ř. jest nemocenske, lez le~t, d1uzmk
oprávněn poii'adovati O'd bratrské pokladn~, ;,yřIato z e:,~ku~".:. lec, ze by se
jednalo o vymáhání pohledávky proti dluzmku 'na pinem vyzIVneh,:; Tyto
zákonné předpisy nebyly dotčeny zákonem ze dne 15. dubna 1?20, CIS. 314
sb. z. a n., pwčež nebylO' lze po\'oliti exekuci na nemocenske.
N e j v Y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúvody:
Nemocenské, jež přísluší členfIm bratrských, pc;~I~deJ] pod~e, zákon~
ze dne 28. července 1889, čís. 127 ř. zák., nem Vys!uznym ~P:OV1SJ) a nem
ani platem výslužnému (provisil pOdobným. Nemocenske Jest. podp'ora,
již bratrskÁ pokladna poskytuje 'onemocněv~ím~lenwm ,,! n;emool p'O dobu
časově obmezenou, by uhájili živobytí, ponevadz n;em.al! na;CJku na mzd,~;
ježto práci nekonají, provise však slouží k zaopat;eUJI,~~enu pok~adny, JI,Z
se stali trvale k výdělku neschopnými ať nemoc:, st~nm .neb uraz~m a
trvá do smrti nebo do opětného nabytí výdělkove ZPUSOblIosÍl' bez ,casového obmezení. Nelze tudíž nemo'censké podřaditi poď ustano,ve~l
2
o,dstavec prvý zákona ze dne 15. dubna 1920,Čís. 314 sb. z. a ;n., lim", ~e
upravuje exekuce na výslužné, provisi a pod., z čeho~ ply.~e" ze § 43 zakana ze dne 28. července 1889, čís, 127 ř. zák. pokud ;'YJ1;na z exekuce
nárolk nanemocenské, neodporuje §, 2, odstavec prvy zakona. ze ~ne
15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. ano a že důsledkem toho, nebyl zrusen
§ 6 zmíněného zákona.
Čís. 1676.

J

Nepřípustným iest dovolací rekursdousueseui rekursnlho ~oud~ o útratách odhadu k vyměřeni dávky z přírůstku hodnoty uemovltoslJ.

DúvodY:
Podle § 14, odstavec druhý nesp, říz. ve znení nCively ze dne 1. června
1914, čís. 138 ř. zák-není dovoleno rekurovati do rozhodnutí druhé stoLice
v příčině útrat {Entscheidungen der II. Instanz uber den Kostenpunkt).
Pod tento pojem je zahrnouti i útraty soudního odhadu, jež má na mysli
§ 18 cis. pat. ze dne 24, prosince 1915, 'čís. 83 z, zák. pm Cechy, mezi
něž náleží i pcoplatky komisní. Usnesením krajského jako rekursního soudu
bylo rozhodnuto, že útraty ty má zapraviti stěžovalel. Právem odmítl
ludíi první soud jako nedovolený rekurs, podaný do tohoto rozhodnutí
druhé stoUce o útratách. Potvrzující 'usnesení rekursního soudu je ve věci
správné a není tu podmínek § 16 cís. pat. z 1'. 1854,
Čsí. 1677.

o

požadavku obce, by bývalý obecní starosta složil

Z.

a n.).

sb.

i

z

úřadování,

<R.ozh. ze dne 17. května 1922, R. I 584/22,)
Proti žalobě, jíž domáhala se obec na bývalém starostovi slo'žení účtu
z úřadování, vznesl žalovaný námiitku nepřípustnosti pořadu práva, jíž
s o udp r v é s t o I j c e vyhověl a žalobu odmítl. R. e k u r sní s o u d
zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva, D ů vo d y: S právním náwrem soudu prvé stolice bylo by lze tenkr"te souhlasiti. kdyby žalovaný
byl ještě obecním starostou, kdyby v úřadování svém obecnímu zastupitelství (vyšším úřaďům dohlédacím) podléhala po případě touto cestou
ku kladem účtu po rozumu § 72 obec. zřízel1í ze dne 16. dubna 1864, čís, 7
z. zák. (nyní § 16 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís, 329 sb. z, a n,) mohl
býti donucen. Tornu však tak není. Jde o nárok vznesený po' uplynutí
funkční doby žalovaného jako obecního starosty, který se uplatňuje
v době, kdy žalovaný nejen O'proti' žalující obci, nýbrž í o:proti nadřízeným
úřadúm dozorčím jest soukromou osobou. Samosprávným úřadům opwli
němu nejs,ou v obecním řádu ze 16. dubnJa 1864, čí,. 7 z. zák. přiznány
prostředky donucovací, a'by ku složení účtu z jeho úředního období od
L ledna 1910 ~ 1. března 1919 mohl býti. přidržen. Náhradu p-řípadné
škody neby,lo by lze také vzhledem k tomu, že dle tvrzení' Žealoby po
celou dobu od 1. ledna 1910 do 1. března 1919 žalovaným účty složeny
ile'by1y, před jich slo-žením ani zjjstiti. K rozhodnutí o nároku na složení
účtu, poněvadž tu ani ustanovení § 15 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís.
329 s'b. z, a' n. použíii nelze, jest proto' jen soud přísluiš'ným.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého sou clu.
D ů vody:

(Rozh. ze dne 17. května 1922, R. I 576122.)
Do usnesen! rekursního soudu, jímž rozhodnutO' bylo o útratách odha,~u
k vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemovitos.tI, vznesena. byla stIznost již soud prvé stoHce odmitl. R. e k u r s oll í s o u d usnesem potvrdIl a,
Ne v yš š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

účet

jest rozhodovati v řízení správním (zákon ze dne 12. srpna 1921. čís. 329

'Otázka, zda úřady správní či řádné soudy jsou povolány k vYrlZení
mezi obcí a jejími funkcionáři ze správy obecníhO' jmění, byla
veltce spornou. Judikatura a jHemtura v tom směru koUsala <srv. Pražák:
Ústau obecní 1895 '§. 73 a lýž: Spory o p'říslušnost § 25 a citované tani

wzepře

Civilnl rozhodnutI. IV.
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nálezy správní i soudní). O.d 1. říina 1921 nabyl však účinnosti zákon ze .
dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. a veškerá ustanovení zákanů a
nařízení, týkající se poměrů finančního hospcrdářství obcí, u]lIavených
tímta zákonem pozbyla platnosti (§§, 57 a 59). Zákon tento zavedl zvláštní
kontrolu dohlédacích úřadů nad vedením a správou obecních hospodářství
a zavedl zvláštní řízení o sestavení a schválení obecního rozpočtu {§§ 6
a 7) o předložení a schválení obecních účtů (§§ 16 a 17), o revisi obecního·
hosl~odářs:tví (§ 18). § 16 odstavec šestý mlucví o zodpovědnosti starosty
obce i členů obecního zastupitelstva z h o s pod á ř s k é spr á v y a odstavec scdmý pak stanoví, že o vymáhání náhrady škodY (totiž z hospodářské této správy obecní) plati obdobně předpisy § 5 odstavec čtvrtý a .
pátý. Odstavce tyto pak znějí: ,,(4) O pDvinnosti k náhradě škody rozhoduje bezprostřední úřad dohlédací, z jehož výroku může jak obec, tak
i ten, prot! němuž byl výrok na náhradu škody vydán, se odvolat",- ,,[.5)
Na základě pravoplatného výroku dohlédacího úřadu rozhoduje řádný
soud o výši náhradY, při čemž výrokem dohlédacího úřadu o povinnosti
k náhradě škody jest vázán«. Nelze o tom pochybovati, že tento nový
zákon rozhoduje spornou otázku ve prospěch úřadů správních, jak ostatně
patrno i z důvodové zprávy 3. zasedání poslanecké sněmo,vnY N. S. R. C.
1921 ti!sk čís. 2784 str. 25: "Rozhodovati o povinnosti k náhradě škody
bude věcí úh,dů samosprávných, které jsou povolány dohlíteti k hospodářství obecnímu, čímž bude také stranám zajíště,r, postup až k nejvyššímu
správnímll soudu. Naproti tomu rozhodovati o výši škody a povinné uáhrady přikazuje se soudům, kterým hude snáze provéstl různé důkazy
znalecké a pod." srovnale s řečí zpravodaje v 82. schůzi' posl. sněm. N. S.
R. C. dne 4. sr~na 1921, který dle těsnopisecké zprávy téhož zasedáuí
str. 1029 pravH: "Posouditi otázku, zda škoda vzešla, vkládá před;oha
v pravomoc úřadu dohlédacího jako pořadí správníhO', naproli tomu vyrok
o výši škody má příslušeti řádnému soudu, ktery otázku tuto může snáze
a p.fesněji posouditi a jemuž je také možno o výši škody důkazy si získati«.
Z toho patmo, že i ohledně kladení a předložení obecních účtů a sezuamu
obecního jmění (inveutáře), jichž žaloba se domáhá, upravuje nový zákon
podrobně zvláštní řízení správní s pořadem správních stolic a výslo,vně
odnimá v tom směru účast soudce, ponechávaje mu pouze rozhodo"ati
o výši škody {náhrady) úřady správními 00 do' důvodu již zjištěné. Při
lom zákon nijak nerozeznává, zda jde o vyúčtovací povinnost starosty
ještě úřadnjícíhO', čl již mimo úřad js'oucího, ani zda bude snad třeba
účetnictví obecní leprve založili a obecnímu účtu pevný základ polOŽiti,
n«opak jde z důvodové zprávy k vláduímu návrhu zákona 2. zasedání 1921
tisk čís. 1397 str. 25 na jevo, že revisuí 'Orgány (§ 18) budou "uuceny
konati i prvotní práci t. j. sestav.ovati samy teprve různé výkazy, pátrati
jaký má bÝti stav zásob v tom kterém odvětví hospodářství věcného
atd.« ov'šem na útraty toh(}, kdo se nesprávností a nepořádku dopustil a
tedy' p(} případě i star.osty obecnino, al úřadlljídho nebo již mimo úřad
jsoucíhO' (§ 18 odstavec druhý). Tol dostatečný donuoovací, pr:ostředek,
aby starosta dostál své povinnosti účty klásti. Tento formalm kompetenční zákonný předpis nabyl účinnosti jii" I pro tento dříve před jeho
účinností zaháj"'Dý spor dle § 29 druhá věta! 11 § 42 odstaw'c prVÝ j. n.,
pročež prvý soud právem námitce nepřípustnost! pořaďu práva vyhorvěl
a žalobu odmítl.

Čis. 1678.

Ustanovení § 7 jazyk. zákona nedotýká se oprávnění soudu, by jakožto
předběžnou i(prejudicie1uí) otázku řešil samostatně i otázku jazykovou.
Předpis § 4, poslední odstavec, nesp, říz. nebYl zrušen §em 9 jazyk.
zákona.
SoUdu bez jinojazyčné 20'/, menšiny nutno ve státním jazyku před
ložiti listiny '(na př. závěť), sloužíc! za podklad jeho rozhodnutí. Soud může
proto buď straně uložiti, by předložila překlad listiny do státního jazyka,
nebo může Ua její útraty dáti překlad poříditi.
(Rozh. ze dne 17. května 1922, R I 613/22.)
Okresní soud na Král. Vinohradech nařídH v pozůsta
lostní věd účastníku, jenž předložit závěť v jazyku německém, by obstaral
překlad do státního jazyka. K vyzvání pres·jdia zemskéh,O' soudu upustil
pozůstalostní wud od zmíněného požadavku, odevzda'l však opis závěti
soudnímu tlumočníku, by na účet porzůstalosti obstaral ověřenÝ překlad
do státního jazyka. Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů v (} d y:
Nelze seznati, že by oznámeni prvého soudce dané stěžovateli napadeným
usnesením,odp'Orovalo poukazu presia!. zemského soudu civilního' v Praze,
po",e"adž bylo. jím okresnímu soudu na Král. Vi",ohradech uloženo, by od
požadavku přeložení závěti upustil a o tom stěžovatele vymzuměl, poně
vadž nepochybně tenŤ(} poukaz vztahovati' se mohl pouze na vyzvání
prvého soudce, aby Jiří A. obstaral sám překlad pO's,lední vůle, v jazyku
německém sepsané, do jazyka státního. Tímto' usnesením nemohlo býti
zabráněno právomoci soudce, by z moci úředníi dále zakročil ohledně závětí. Uznal-li první soudce toho potřebu', by závěť byla přiložena k pozústalostním spisům v řeči soudu, t. j. v jazykll státním, bylo te> opatření
nutné, poněvadž nu,tno uznati, že závěť musí býti při pozůstalostních sp,lsech v jazyku státním a nelze soudci naříditi, aby sám překlad závěti
obstaral, a bylo opodstatněným, že uložil soudnímu tlumočníku, aby závěť
přelo·žil do jazyka, v kterém celé jednání pr'Ovést" nutno, a ustano,vtl, že
se tak státi má na útraty tDho, kdo závěl tu sDudu předložil, tedy na útraty
stěžovatele.

Ne j v vš š í s O' u d

nevyhorvěl

d(}volacímu rekursu.

Důvody:

Nejprve dlužno rozhodnouti, n.ejde-li o spornou otázku jazykovou a
tedy věc dle !§ 7 jazyk. zák. jako věc státní správy před p,ří
slušné orgány dohlédací í§ 74 a' h. zak. o soud. org.), takže by pořad
soudních stolic byl vyloučen a nejvyšší, soud nejen sám u věCiI nemohl
by rozhodnouti, nýbrž hy usnesení soudu clruhé' stolice, jenž výslovně
rozhodl jako s,oud·'rekursní, tedy jako soudní opravná stolice, mllJsil zrušiti. Na to dlužno. odpověděti záporně jl1ž proto, že nejde přímo o rozřešení
spO'rné otázky jazykDvé, nýbrž 'O rozhodnutí, zdali pozůstalost povinna
jest zaplatiti tlum06nický poplatek za překlad, který prvý soudce poříditi
dal, takže sporná otázka jazyková (správní), kdyby tu vůbec byla, byla
by pouze otázkou prejudicielní (předběžno·u), jakc.u soudy i v řízeni ne-

nepatřHi
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sporném tak jako ve spornétIysIi.my restU mohou (§ t9trc. i'o s.), punevadž
jeví se jen jedním ze skutkov~rch před
a soud i v nesporném řízení řeš'í právní
otázky, od jichž rozhodnutí jeho opatření závisí, dle dnešní praxe § 2
čís. 7 nesp. říz. sám, aniž· by je Tha pořad práva neb pořad správní odkazoval. Ale v pravdě tu o předmět § 7 jazyk. zák. nejde, nebol ten před
po'kládá spor »0 užití jazyka" t. i. ot"'zku, jakého jazyka strana u soudu
užiti smí nebo nesmí, této otázky však v tomto případě není, nebol prvýsoudce neukládá stěžovateli, jakého jazyka užívati má ncb nemá, a k žádnému jazyku ho nenutí, nýbrž, maje za to, že třeba jest překladu závěti,
sám dal překlad' poříditi, a v tom mu zajis,té strana zabraňovati nemůže,
nýbrž může se jen brániti proti nákladům z toho vzešlým, aby nebyly
uvalovány na ni, neměl-li soudce k svému opatření zákonné pří1či:ny. Ale
další důvod je, že tu jde čiře o otázku řízení nesporného, kterou soudy
řeší v pnř.adu stolic, což však souvisí těsně s věcí samou a mÍ1že tedy
vyloženo býti jen až PO výkladu o ní. Ze souboru všech jusli'čních zákonů
a z jednacího řádu vypl·ývá, že výraz »podání« má dVOjÍ význam·, užší a
širší; značí jednak písemné žádost <návrh) a jednak celou zásilku, tedy
žádost i s: přílohami. Soudce, který úřaduje v okresc, jenž nem'" 20 .proc.
menšiny jinojazyčné, nesmí úřadovati v jiné'll jazyku než státním, neboť
na něho se § 2 jazyk. zák. nevztahuje, platil P1'O něho naopak § 1 odstavec
prvý čís. 1 jazyk. Útk., který obsahuje předpis imperativní a nařizuje
úřadování v jazyce státním, nedoPouštěje v tom žáďné úchylky, a proto
au] žádné bliž'ší úpravy nařízením. Už proto je stanovi'sko stež'ovatele, že
až do vydání prováděcích nařízení nemá se jazyl<ového zákona vůbec
užívati, naprosto nemístné, a dlužno ho, odkázati na vý,nns min. sprav. ze
dne 10. března 1920, čís. 7561120, jenž na imperativnost předpisu upozornil
a provádění jeho bez ohledu na očekávané nařízení přikazuje. Mezi soudy
bez jinojazyčných 20 proc. menšin patří v1š:ak bezesporně i okres prvého
soudce. Smí-li tedy tento úřadovali jen v jazyku státním, ledy také jen
v tom jazyku vydati rozhodnutí, musí všecky spisry, jichž při řízení ·a rozhodolVání třeba, míti 'před rukama v jazyku státním, a to přece zvláště
platí o závěti', na jejíž základě pozůstalost prOjednati a 'Odevzdati má. Aby
pořizoval překlad sám, zálm-n ho nenutí, ba on nenutí ho <tni, ~by toho
kterého jiného než státního jazyka mO·cen byl. Přikládá-li stížnost prvému
soudci tuto znalost, nemůže mu uložiti povinnost. Jak je stížnost v neprávu,
objeví se neilépe, myslíme-li si místo německého, testamentu maďarský;
co by tu měl prvý soudce činiti? Měl by, neznaje naprosto té řeči, pozů
stalost bez překladu prOjednati a vyříditi? Jak si to stěžovatel předsta
vuje? Ale nejen že soudce oprávněn byl dáti, poříditi překlad, on byl přímo
oprávněn a dokonce povinen předložení překladu stěžovateli nložiti. Neboť
to p'řece vÝslovně nařizuje § 4 poslední odstavec nesp. říz., 'předpis to,
jejž jak stěžovatel tak nižší stolice přehlížejí, pravě: Písemní pod;,nl musí
býti psána v řeči u soudu obvyklé a přílohy, jež v této řeči t. j. v řeó
u soudu obvyklé sepsány nejsou, musí býti připojeny ověřenými překlady.
U soudu. prvého soudce však je zřetelně obvyklou' jen řeč česká, státní.
Právem tedy prvý soudce mohl žádati připojení ověřeného překladu, a
když místo toho dal překlad poříditi sám, neděje se stěžovateli: křivda, a
musí on i tlumočni'cký poplatek nésti, když překladu sám nepředložil', jak
měl. Pak-li však jde jen .o užití přímého a výslovného předpisu § 4 nespor-

rozřešení takové právní otázky
pokladů rozhodnuH, o které běží,
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ného patentu-, -nejde o předmět jazykového zál~on.a vůbec a tedy také ne
o SPO! o užiti jazyka ve smyslu jeho přcdpisú a tedy o spor -PO rozumu
jeho § 7. Že by byl předpis 'S 4 ne',j). říz. zrt1šen§em 9 zák. jaz., nelze
říci, neboť se vztahuje i na přílohy, sepsané v jinÝch jazycích než menšinov~rch, jichž otázku jeóině jazykový zákon upravuje, na př. i' na přílohy
francouzské, italské a pod. A vůbec jej nelze nazvati »předpisem 'azykovým«, jaké jedině § 9 zrušuje, jesliť to dle po,vahy své předpis I;,anip~-la~;tí, majíd z."a účel um·ožniti řád'I1Jé vyřízení podání, a přesto'upe,ní jeho
naleZl tedy do rady formálních vad, o jichž nápravu ve sporném řízení
stará se S' 84 c. ř. s. a v nespornén1 § 2 čís. 8 nesp. říz. t. zv. ,říze'ním
)pr.avovacím. Než, i kdY-by se pokládal za zrušený, nutno dojíti'], stejnému
výsledku z širšího pojmu »podání'", kteréhož výrazu i ~. 2 jazyk. zák. Užívá,
tedy z jazykového zákona samého, jak shora předložený příklad s maďa"kou závětí podanou u soudu výlučnč českého, příklad, který by pak
zůstal nerozřcšiteln$rm, jasně dokazuje. Doložiti dlužno, že prvý soudce
dal poříditi překlad na účet pozůstalosti, že však stěžovatel dle Gbsahu
spisu přihlá'šen není jako dědic, a že tedy k zastuPování pozůstalosti není
legitimován (§ 547 obč. zák. a přísl. dv. deke.). Ale nejvyšší soud maje
zřetel k tomu, že jmě'ní jemu v závěti odkázané - dle úmrtního zaps'ání,
dle něhož jmění nezůstalo, bylo by to jediné - či'rul ho materielně. intereso.rvaným na nezkráceném zachování pozůstalostn.ího jmění- mu z této
příčiny legitimaci v dané otázce odpírati nechcc,
'
Čis. 1679.

l:'rávo předknpni~§ 1075 {)bč. zák.).
Rádnon jest nabídka, seznamuje-li předknpníka s tím že komu a za
jakýCh pOdstatných podmínek má nemovitost býti prodána.'
Nestala_li se původní nabídka oprávněnémn z práva předknpního zPů.
sobem řádným, běží lhůta § 1075 obč. zák. ode dne, kdy Se oprávněný
ji n Ý m z p ů s b e m dověděl o obsahn kup",í smlOUVy s osobon třeti.
Vydání nemovitosti lze se domáhati i proti dřívějšímu jeiímu vlastnjku.
<Rozh. ze dne 17. května 1922, Rv I 67122.)
Na usedlosti žalované vázlo· pro žalobkyni právo přeďkupnL K: návrhu
žalo'va~é vydal soud dne 15. dubna 1920 usnesení, že žalovaná zamýšlí
nemovItost prodati za 40.000 K aže se oprávnění z práva předku'pního
vyzývají, by do 30 dnů po doručení usnesení oznámili, zda hodlají vykonati své předkupniprávo. Zalobkyně pak dne 14..května 1920 prohlásila,
že ,s~vé právo předkupniuplatňuje a že se nabízí u'seďlosl za 40.000 I( pře
VZltI a _kupní cenu na soudě složiti. Ziliím usedlost by:!a prodána Karlu
C-ONi. Zalobkyné složil.apo té dne 22. srpna 1920 kupní cenu 40.000 I( na
soudě a domáhala se žalobou na žalované, pÍlv'o'dní vi'astnici, ods;tol1pe!ní
usedlosti proti výplatě složené kupní ceny. Pro, ce sn í SiOU d pr v é
s t ,o li c e žalobě vyhověl a uvedl mimo iiné v cl ů' vod e e h: Jak z před
nesu stran patrno, jest předevšírn f'Ozhodnoutl spornou otázku, zda, právo
předknpní, pro žalobkyni kniho'vně zajištěné, trvá Po právu. Soudnť dvůr
nesdílí názoru žalované strany, že právo předkupní, pro žalObkyni zajiJ;-těné zaniklo z řečeného dúvodu, p'oněvadž tomu od,poruje znění' jejiho
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návrhu jako vlastnice usedlosti, jejž podal dne b. dubn'" 1920 její právní
zástupce za příčinou provedení zamýšleného prodeje usedlosti Karlu C-ovi.
Jest sice ustanoveno v § 1075 obě. zák., že do 30 clnů má oprávněný,
v tomto případě žalobkyně, složiti trhovou cenu, avšak toto Llst,movení
v:\lžaduje, jak z § I0770,bč, zák. patrno, by také osobě oprávněné, které
právo předkupní přísluší, byla usedlost ke koupi nabídnuta a aby také jí .
podstatný obsah smlouvy, s osobou třetí uzavírané, by) oznámen, poně
vadž jsou možm,y vedlejší ustanovení a změny navrhované;' smlouvy.

Soudní dvůr uvažuje doslov onoho návrhu ze dne 15, dubna 1920, ve kterém vÝslovně uvádí navrhovatelka, že hodlá usedlost prodati za 40,000 K
protI hotovému zaplacení a že se vyzÝvají oprávnčnÍ, by ve smyslu usta-

novení § 1075 obč, zák, do 30 dnů po doručení tohotol usnesen.í soudu
oznámili, zda hOdlají přis,lušející j.im právo předkullní uplatňovaU, jinak
by se za to mělo, že od něho upouštějí a právo to by z"niklo, dále u~ne
sení okresního, s'oudu ze dne 15. dubna 1920, vydaného přesně dle tohoto
návrhu, ďoručeného žalobkyni 26, dubna 1920, jakož i obsah prohlášení
žalobkyně ze dne 14, května 1920, že právo přcdkupni uplatňuje, nabízl se
usedlost za 40,000 K převzíti a kupní cenu složití a za lim účelem žádá, by
kllpní návrh byl předložen, aby její zástupce mohl v něj nahlédnouti, dále,
že 22, července 1920 žalobkyně sama písemně žádala za oznámení, zda
má trhovou cenu 40,000 K "ložiti a kde, by zamezila zániku předkupního
práva, konečně, že zástupce žalobkyně ďne 28, srplIa 1920· předložil vkladní
knížku sPDřitelny, znějící na jméno žalobkyně a na 40,000 K:, aby trhovou
cenu složil, pokládá za to, že právo předkupní pro žalobkyni zaji!š'těné nezaniklo, nýbrž že právo 1010 právoplatně trvá, poněvadž vlastni!ce usedlosU, pokud se týče její plnomooník s vyzváním 15, dubna 1920 návrhu
smlouvY, je;ž měla bÝti uzavřena' s 'K:arlem C-'em, "e!předložil, podmínky
kupní smlouvy oprávněné žalobkyni neo'známil, což pwkazuje, že us,edlost
žalobkyni nebyla řádně nabídnuta dle ustanovení zákona, poněvadž dále
žal'0bkyně jako oprávněná na o02námení, že žalovaná hodlá usedlost prodati, '0dpověděla, ž,e se nahízí Ulsedlost tuto převzttr za 40,000 K, trhovou
DellU zaplatiti, tedy 14, května 1920 souhlas projevila a to ve lhůtě 30ti
denní a žádala 'O oznámení návrhu trhové smlouvy a poněvadž prohlášení
toto úplně odPDvídá onomu vyzvání žalované. Z návrhu ze dne 15, dubna
1920 jest zřejm'0, že návrh ten neodpovídá ustauovením zákona 'O právu
předkupním § 1075 a násl. o,bč, zák" poněvadž k návrhu tomu nebyl pnpojen návrh smlouvy, jež uzavřena býti měla, ve kterém by byly uvedeny
podmínky smlouvy a usedlost proto ncbyla řádně oIYrávněné žalobkyni
nabídnuta, V důsledku toh'0 nebylo třeba, by vyjMřenl žaIobky;ně na toto
vyzvání odpovídalo ustanovení § 1075 obč, zák" to,tiž, aby ve lhůtě 30 denní
žalobkyně také oznámenDu trhovou cenu 40,000 K složila. Žalobkyneče
Kala, až bude předložen vl:astnkí návrh smlouvy a, když se tak nestalo,
hlás,Dla se podáním z 22, července 1920, kde a kdy trhovou cenu složi't] má,
kdYž p.ak Karel C, pedal knihovní návrh o vklad vlastníckého práva na
usedlost, složila trhovou cenu 40.000 K. Z toho dovozuje soudní dvúr, že
vlastni ce usedlosti nepodala správného ustanovením zákona odpovídajícího vyzvání' za

přÍičinou

výkonu práva

předkupního<

na

oprávněné

osoby, '

a proto předkupni právo pro žalobkyni zjištěné nezaniklo, nýbrž pa právu
trvá, ač žalobkyně trhové ceny ve lhůtě 30 denní pO' vyzvání' nesložila,
Ježto pak Karel C. podal dne 27, srpna 1920 žádost a vklad vlastllického

práva na usedlest na základě smiouvy z 25. října 1919, žalobkvně dne
28. 'srpna 1920 nabízenou trhovou cell II 40,000 K složila, žádost O' vklad
v prvé stolici povolená, právopl:ttně byla zamítnuta, rea1is·ovala žalobkyně
tímto slože'llím kupní cieny 40.000 K dne 28, srpna 1920 právo předkupní,
jí příslušející a není proto třeba, by za příčin.QU provedewí tohoto před
kupního práva opětně vyzvání dle § 1075 obč. zák. učiněno bylo, když
také Karel C, na uzavřené smlouvě 25. října 1919 trvá, O cl vol a c í
s o u d žalobu zamítl. Dů vod y: S rozhodnutím prvého soudu nelze souhlasiti. Ačkoli, správno jest mínění prvého soudu, že usedlost nebyla žalobkyni řádně nabídnuta, není správným dťtsledek, který z toho činí. Vývody odvolání nemohou nic zvrátiti na skutečnosti, že žalObkyni nebyly
při nabídce sděleny kupní podmínky, za kterých třetí osoba jest ochotna
usedlost koupiti, a'č dle § 1077 obč, zák" je'st to logicky nutným, p·oněvadž
předkupník musi splniti i všechny vedlejší podmínky nebo je nahra'diti
odhadní cenou a musí tedy, než věc vykoupí, všechny podmínky znáti.
Jest tedy nepochybno, že nebyla věc předkupníku řádně nabídnuta, leč
právě proto, že nebyla usedlost řádně nabídnuta, není nárok žaLobní odúvodněn. Právo předkupníkovo má oprotl dosavadnímu majiteli vecl vyhrazené dvojí ·obsah a to: dle § lů72 DM, zák, nárok na to, by mu majitel,
chce-li věc prodati, ji nabídl, a pak dle § 1076 obč. zák. nárok, věc řádně
nabídnutou skutečně vykoupiti (ovšem do ur'čité lhůty), Nebyla-li vč'c
řáďllě nabídnuta', má ,pře:lkupník toliko právo, dcmáhati se loho, 'by se tak
stal·o, nemůže však chtíti věc vykonpiti a domáhatU oSle posto,upení do
vlastnictví, p,oněvadž toto jeho právo může vzniknouti tep'rve, 'byla-li věc
nabídnuta, T,Q plyne také z ustanovctLí § 1079 obč. zák., dle něhož má
předkupník, nebyla-li mu věc nabídnll'ta a hyla-li: přes to jinému prodána
a odevzdána, nárok na náhradu škody a při věcném (knihovně zapsaném)
právu předkupním i nárok oproti nabyvateli na vydání věci. Z toh·o nutně
musí se odvozovati, že nemá nároku toho oNoti dosavaďnímu: majiteli,
Nebyla-li věc nabídnuta, není úmys,1 pr'0deie nepochybně na ievo dán a
může býti ještě změněn. Byla-li však prodána a odevzdána, .nastupuje
nárok dle § 1079 obč. zák. výše naznačený, ale nikdy námkprotl bÝvalému
držiteli na vydání. Poněvadž pak ve spom je zjištěnol, že usedlost nebYla
žalobkyni k přední koupi řádně na'bídl1uta, nemohlo ovšem její právo uhasnouti dle § 1075 obč.zák" nevze'šlo jí však také proti držitelce jiné právo,
než pmpůjčené jí§ lů72 obč. zák" totiž domáhati s:e toho, l,y jí věc řádtLě
nabídnuta byla, nebo §em 1079c,bč, zák. na náhradu škody,
Ne j vy Š š í s <) u d obnovil rozslldek prvého soudu.
Důvody:

Dovolání žalobkyně, uplatňujícímu dovolací dův,,;d § 503 čís, 4 c, ř. s"
nelze upříti oprávnění. Nejvyšší soud sdílí sice rovněž náhled obou nJžší'ch
,O'udů, že nabídka, učiněná K-ové, žalobkyni, dne 15, dubna 1920 ve sm'fslu
§ 1072 obč, zák. nebyla nabídkou řádnou, poněvadž H nebyl připojen opis,
aneb aspDň pOdstatnýohs'ah kupní smlouvy, s Karlem C-em dne 25, října
1919 ohledně usedlosti uzavřené, nepokládá však nabídku tu za úplne bezúčinnou, jako sDud odvolací. Nebyl-Ii nabídce připojen opis kupní smlo'uvy
s třetí osobou, nebo nebyl-lL v nabídce obsaže·npods,tatný 'Obsah této
smlouvy, má to v zápětí, že nezačala běžeti 30 denni lhůta § 1075 obč, zák.,
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dokud se o,soba, k právu předkupnímu oprávněná, Jiným způsebem o obsahu kupní smlouvy nedověděla, Připojení opisu smlouvy, nebo sdělen'
obsahu kupní smlouvy v nabídce má přece jen ten účel, aby k výkonu
předkupního práva oprávněný byl uvědoměn o obsahu smlouvy a dle t'Úhe
mohl se rozhodnouti, zda se jedná o vážného kupce, vážnou, naNdku a
podmínky kupu se strany o'soby třetí mu vyhovují a zda on následkem·
toho může a chce všechny podmínky tak, jak je spLnila osoba. třetí, SplIllli
též se své strany, Nabytí vědomosti o podmínkách kupu, buď od třetího
kupitele nebo jinÝm způsobem, nahražuje příslušné sdělení', které měla
učiniti osoba, k nabídce povinná, a není proto více potřebí, by strana povinná novou řádnou nabídku- učinila. Zákon též vý,slovne nepředpisuje,
jak nabídka lormelně a obsahově vypravena býti má a dlužno proto obsah
její určiti dle účelu jejího, který směřuje k tomu, by oprávněnÝ byl uvě
doměn o vůli majitele nemGvitosti, ji prodati a o po,dmínkách, za kterých
třetí .osoba ji chce koupiti. Zví-li o podmínkách těch .odjinud, pak věru
by,lo by bezúčelno, by mu nadbytkem byly sdělovány osobou povinnou,
Po'čálek 30 denní lhůty ku složení kupní ceny s.padá v jedno' s' okamžikem,
v němž nabyl oprávněný vědomo,sti jak .o vůli, nemovitost prodati, tak
jl o Gbsahn kupní smlouvy, s třetí osobou ujednatlé, V tomto případě třetí
kupitel Karel C, podal dne 27, srpna 1920 knihovní žádost u {}kresního
soudu .o vklad práva vlastnického na usedlost a připojil k ní smlouvu
kupní z 25, října 1919 i s opisy, Okresní soud dne 28. Mpna 1920 vklad
tetl, jakož i výmaz práva předkupního žalobkyně povolil a ji' vyrozuměl,
čímž tato nabyla vědomosti o obsahu kupní smlouvy a Karlem C-em, Když
tedy žalobkyně na. to již dne 28. srpna 1920 kupní cenu na sondě složila,
složHa ji včas, a nepmbyla tudíž práva předkupního" Nenl proto spr'ávným
náhled údvoladho soudu, že žalobní nárok není odůvodněn proto, že nebyla usedlost vědomě nabídnuta. Nedostatek řádné nabídky může přece
býti na ujmu pGuze té straně, která zaviniLa nedostatečnost nabídky,nikolj
však její odpůrkyni, která nicméně zákotlným podmínkám vyhověla" jakmíle s; patřičné vědomosti, byť j soukromou cestou,opamla, Nesprávným
je též náhled soudu odvGlacího, že .osobě k v:§ku-pu opnivněné přís.,luŠí,
bylo-li právo předkupní knihovně vloženo, nárok na vydání nemovitosti
pouze proti třetímu kupiteli, že mu však nárok ten protil dosavadnímu
vlastníku, k nabídce povinnému nepřÍiSlušL To by odporovalo pojmu práva
přeclkupního, práva to, by mu vlastník nemovitost před prodejem osobě
třetí ke koupinabídnul, spojeného- s právem složiti kupní cenu a splniti
ostatní podmínky, třetím nabízen~, a převzíti nemovitost od nabízeče,
Právo předkupní nebylo by právem, kdyby zákon mu nepOSkytoval právní
.ochrany, kdyby k provedení jeho žalobu GdpiraL Bylo by zbytečným, aby
oprávněný skládal trhovGu cenu a plnil jiné kupní podmínky, kdyby nicméně nárok na .odevzdání nemovitosti proti dosavadnímu vlws,tníku prosaditi nemohl, ač z laktickéhoodevzdání nemovitosti třetímu kupiteli je
zj'evno, že nemo,vi,tost prodati chce a již s.kutečně též prGdaL Z těchto dúvodú má dovolací ,soud za to, že nárokem na náhradu škody proti dosavadnímu vlastníku a nárokem na vydání nemovitosti proti třetímu kupiteíi
se právo předkupníkovo nevyčerpává, nÝ'brž že mu přísluší, Jakmile cenu
trhovou složil a 'Ostatní knpní podmínky >splnil, nárGk žádati a prosaditI
vydáni nemovitosti i' proti. dosavadnímu vlastníku, obzvláště, když týž,
jako v tomto případě, do·savad je v knihách pozemkových za vlastníka
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zapsán a tudíž jeG,něschopen vkladnou listinu podepsati. Že zákon v §§
1072-10790 nár·oku iomto blíže se nezmíííuje, lze vys,větliti tím, že před
pokládal, když vlastník předkupníku nemovíto,s! ke koupi nabídne, že mu
ji též, splní-li podmínky, odevzdá. Zákon v § 1079 obírá se toliko případy,
když vlastník úmyslně p·orušuje právO' předkupní tím, že nemovitost před
kupníku vůbec ani nenabídne, Když však nabídku k výkupu učiní a před
kupník podmínky, jako v tomto případě, splní, přÍ'sluŠí mu zajisté nárok
na výkon práva předkupníhG, na O'devzdáuí věc·i a vkladu schopné listiny
proti tomu, kdo mu nabídku k výkupu ",činil, což zajisté plyne z pojmu
práva předkupního, v marginální iubrice v ~. 1072 obč, zák. uvedeného,
Neposoudil tedy ani v tomto směru odvolaCí <soud případ správně po
strá:nce právní.
Čís,

1680.

Smlouva, dle níž má záv'Od (elel<trárna) po určité řadě let připladnouti
b~zplatně obci s právem dřívějšího výkupu s 'Odstupňovanou úplatou, není
predběžnou dohodou o bud'Úucí smlouvě trhové, nýbrž sml'Ouvou hotovol1.
Doložka »rebus sic stantibus« má význam neien p,ři sml'Ouvě předchozí,

I

nýbrž při úplatnýCh smlouvách vůbec, účinek její nezáleží nutně ien v nároku na zrušení smlouvy, nýbrž může ieviti se i v tom, že zjedná se hospodářský soulad mezi plněním a plněním navzájem.

II

(Rozh, ze dne 17, května 1922, Rv 1407/22.)

li

V roce 1908 uzavřela žalující městská obec V, se žalorva,ným továrníkem smlouvu, dle níž zadala žalovanému výhraclné pr<Í;vo k zřízení a
provozování elektrárny, proti tomll, že ji po 50 letech odevzdá žalující
obci bezplatně do vlastnictví. V odstavci lIL smlouvy bylo vyhraženo
žalující obce právG vykoupiti elektrárnu od žalovaného i před uplynutím
50 roků a to v prvých 5 létech za celý inves(ovanýkapitál 316.763 K,
v nás;Ledujících pak fétech za tento ínvestovaný kapitál zmenšený o zvyšující se počet procent, jak ve smlouvě přesně stanoveno (po 6tém roku
méne 2 pr'o·c., sedmém méně 4 proc., . , .... 49tém méně 97 prGc,), V roce
1920 usnesla se obec pcužíti svéhO' výkupního práva a ježto žalovaný n.a
návrh obce nepř.i.stoupil, domáhala se žalobo'u odevzdání elektrárny s celým příslušenstvím, jakož i uznání žalovaného, že mu, pGčÍnajíc 1. lednem
1921, nepřísluší výhradné právo k vyrábění, rozvádění a d-odávání elektrického proudu v obvodu žalující obce. Ob a niž š f s o u d y žaloM
vyhGvělY, o dv o I a cl s o ud uvedl mímo iiné v důvod ech: Odvolací
dů'vod nesprávného ocenění důkazů -a·nes;prá.vného p'Oso:uzenr vec] provádí
žalovaná strana společně a doporučuje se, by oba tyto důvody byly i zde
probírány pospolu, poněvadž navzájem souvisejí. Strana žalovaná broji
především proti názoru prvého soudu, že vzh1edem ke dlouhé smluvní
době 50 let jest "mlouva zřejmě smklUvou odv<úžnou. Probírati ,obšírné
vývody žalované strany a řešiti otázku, patří-li tato' smlouva mezl odvážné
smlouvy ve smyslu § 1267 obč. zák., nemělo by pro rozhodnutí sporu praktické ceny, p'ončvadž prvý soud, jak z jeho důvodů patrno, nevyvodil ze
svého názoru jiného závěru, než že str,any, uzavírajíce smlouvu, musily
po'čítati s tím, že v tak dlouhé době změ~a hc.spodář<s:kých poměrů nastane,
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čímž chtěl navnačiti, že bm'ly na se risiko, ze změny takové vyplývajÍcí;
A v tom dlužno prvému soudu přisvědčiti. OMe'žitější jsou vývody žalované strany. jimiž se snaží uplatniti názor, že úmluvu ujednanou v odstavci
III. smlouvy ze dne 18. září a ze dne 1. října 1908 jest považovati za pouhé
»pactum de contrahendo« ve smy,s;!u § 936 obč. zák, avšak i tato snaha
zůstává bez úspě'chu, poněvadž názor žalované strany nemá opory ani
v zákoně ani v doslovu smlouvy. Předběžná smlouva jest úmluva, kterou
někdo na se Mře závazek k ujednání nějaké smlouvy budoucí. Takovor.
úmluvu bychom ve smlouvě a jmenovitě v odstavci III. marně hledali.
Celý obsah smlouvy 'svědčí o tom, že tu jde vesměs o smlouvu hotovou,
kterou jest posuzovati jako jednotný celek, a uznává-Ii strana žalovaná
sama, že jest podle smlouvy povinna po· uplynutí padesáti let, počítaných
ode dne, kdy elektrárna ve V. byla v pravidelný chod uvedena, odevzdati
ji se vším přídušenstvím bezplatně žalobkyni do vlastnictví, lze tím méně
o tom pochybovati, že podle téže smlonvy jest žalobkyně oprávněna vykoupiti ji od žalovaného i před uplynutím smluvní dobY padesátileté a že
tudíž žalovaný je povinen odevzdati elektrárnu se vším příslušenstvím
žalobkynI za výkupné ve smlouvě stanovené do vlastnictví. V celé smlouvě
není ustanDvení, pocUe kterého by se žalovanÝ byl zavázal ·se žalobkyní
někdy v budoucnosti uzavříti smlouvu o výkup elektrárny, za to však
vyplývá z odstavce III. smlouvy jasně, že se již touto smlouvou dobodl
s,e žalobkyní D výkupu samém a že byly již tehdy srovtlalou vůli stran
stanoveny přeo;ne podmínky pro nabytí elektrárny obcí na základě smlU!veného výkupu. Ustanovením odstavce HI. smlouvy nezískala žalobkyně
pouhý nárok na uzavření smlouvy výkupní, nýbrž platnÝ důvod pro nabytí
elektrárny. S tím s,ouvisí, že nebyla ve smiouvě stanovena lhůta k uzavření domnělé smlouvy hlavní, ačkoli stanovení lhůty takové je nezbytnou
náležitostí smlouvy předběžné. Nelze tudíž souhlasltl s n&zorem žalované
strany, že žalobkyně, chce-Íi použíti práva dle odstavce III. smlouvy,
musí se žalovanÝm teprve uzavříti kupní smlonvu, nebol žalobkyně jest
na základě výkupní smlouvy, platně uzavřené, oprávněna domáhati se
ihned jejl realisace, což také v tomto sporu činÍ. Odporuje spisum i stavu
právnímu, tvrdí-Ii žalovaná strana, že obec města V. žaluje na dodržení
předběžné smlouvy. Poněvadž tu předběžné smlouvy ve smY'slu, žalovanou
stranou tvrzeném, není, padají tím veškeré závěry, z podstaty předběžné
smlonvy vYVozované. Z té příčiny odpadá t~ké v~třeha, zabývati se vývody žalov,ané strany, týkajídmi se předpokladu »rebus sic stantibus«,
pokud strana žalovaná 's,e tímto předpokladem obírá ve SPojitosti, se sml·ouVou předběžnou. O tom není spmu, že předpoklad právě uvedený může
míti podstatný vliv na závaznost smlouvy předběžné ve smyslu § 936
obč. zák a stačí tu poukázati na doslov tohoto ustanovení. Není však zákonem Odůvodněno a bylo by nanejvýš pOVáŽIlVOl, přiznávati námiice
»rebus sk stantibus« při po<suzování záva~nosti smluv hlavních týž význam, jaký tato námitka má při smlouvách předbětných, nehol kdyby se
tak dálo bez právního základu, byla by !lm ohrožena nabytá práva, ze
smluv hlavních vyplývající a tím i bezpečnost právní. Třeba jen uvážiti,
j<tký zmatek by v právních poměrech nastal, kdyby veškeré smlouvy,
v době předválečné právoplatně ujednané, byly brány v odpor námitkou,
že ta neb ona strana j,e umvřela v předpokladn, že válka nenalstane, a
kdyby námitkám těm bylo vyhovováno. Takováto »konstantnÍ« praxe
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vedla by ~k dusledkům ab'surdním. Judikátem čís. 195. jehož se strana
žalovaná neprávem dovolává, byla stanovena právní vEta. jíž nyní v podsta!ě odpovídá dodatek, připOjený § 1052 obč. zák n(}vdou III. §em 115,
a;,sak vě~a ta!o se na tento případ nehodí. V tomto sporu mohlo by po
zako~u mltl ;,yzn,am, kdyby strany smlouvu byly ujednaly pod výslovnou
podmmkou, ze valka nenastane ,('S 901obč. zák.). Podmínka taková však
ve smlouvě není obsažena ,a tento nedostatek nelze nahraditi pouhým pou.~azem na § 863 obě. zák., jehož použití jest v tomto případě ustaoovcním
S, 901 obč. zák. přímo vyloučeno. Úsilí, s; jakým se strana žalovaná snaží
dovoditi, že úmluva o výkupu elektrárny se příčí zásadwm slWšnosti a
spra;,edlnosti ba i dobrým mravům a že proto je neplatnou (nicotnou),
nemuž,e rovněž ,?íti úsp~chu. Jisto je, že kdyby žalovaný smlouvu o výkup
elektrarny uzavlral nym, měl by příležitost zpeněžiti j,n mnohem lépe než
j',:k se sta~o '! roklL 1908. Je také poch(}pitelno, že žalovaný Pociluje' jako
k~IVdu, ma-Ir za elektrárnu, jejíž cena od doby zřízení následkem válcč
nych poměrů značně stoupla, dos.tati úplatu, v předválečné měně smluvenou, v nynější znehodnocené valutě. Avšak veškerá újma kteron tím
žalovaný snad utrpí, je pouhým důsledkem válečn~~ch pomě;u které dle
právních zásad jest považovati za náhodu, jejíž následky nese t~n v jehož
jmění nastávají. Není v dosahn moci soudcovské, by újma, kte;ou žalo_
vaný utrpí, v mezích zákona byla zamezena nch aspoň zmírněna. K' tomu
m?hla by p~ispěti pOuze dobrá vMe a umalos! druhé Ismluvní strany. která
v!~~pem ~lskává..
názorem žalované strany, že Sle úmluva výkupní
pnCl dobrym mravum, nelze souhlasiti, Není-li pwti zásadám mravnosti
~e vkladateli, který v době předválečné uložil své úspory do peněžníh~
ustaVil, vracÍ' se jistina v ny-uěJší znehodnocené měně a nel-ze-l'i zváti nemr,av~Ý;n, když ten, kdo p!ed válkou prodal svůj stat~k s výhradou koupě
zpa !ecm za cenu, kterou s.am utržil, domáhá se po válce zpětné koupě přes
to, ze cena nemovito~tí za války stoupla, nepříčí Se také dobrým mravům
domáhá-Ii se žalobkyně realisace výkupu, před válkou smluveného proti
n~h.radě nákladů výrobních se srážkou oboustranně smluvenou. J~ tedy
n~mltka ne'platnosti (,správně nicotnosti) smlou·vy {§, 879 ohč, zák) bezdu\Codna. Stejne bezdůvodna jest námitka zkrácení nad polo'Vici obecné
c~n~,. l( vyvrácení vývodů žal,ované strany, jhni'ž se snaží 'Oprávněnost
namlfky dle §- 934 obč. zák dovoditi, stačí poukázati jednak na to, že se
stra·ny dle odst. XIX. smlouvy ze dne 18. září a 1. října 1908 námitky této
výslovně vzdaly, jednak na 10, že strana žalovaná ani sama netvrdí že
uzavřením ,smlouvy, v odst. IlJ. stipulované byla zkrácena nad pol~V:ci
ceny obecné, nýbrž obra:cí se pmti plnění {re.a!isaci) této smlouvy. Poněvadž však tato smlouva {úmluva výkupní), jak shora dovozeno, není
smloli:vOU předběžnou, nýbrž smlOllvG.'ll konečnou a strana žalov:aná se
zrušení této smlOll'VY dle § 934 ohč. zák nedomáhá, je odpoT její pr.oti
plnění smlouvy marným, nebo! realisace smlouvy je právním důsledkem
',;mlollvy, platně U'zavřené, a takovou, pt~tně ujednanou smlouvou jest
i úmluva výkupnÍ.
N e j y y š š í s o u ,d žalobu pro tentokráte zamítl.

?

D II vody:

Ovšem nemá pravdu dovolatel, když ze smlouvy o zad,ání práva k zří
zení elektrárny vytrhUje částku, vztabující se na výkup elektrárny, usta-
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vuje ji jako samostatnou -UIll[UVU a kvahtlkuJC" paIC-ráRo'~C::zv:--um~u'iu

trhovou smloJ\vu o elektrárnu uzavíral, nýbrž dle obsahu smlo·uvy vykoná
obec své právo na výkup písemným o zná 111 e ním (čl. III. odst. 2) tedy
jed u o str a n n Ý m pr:ohlášením, a llemá tedy potřebí teprv souhlas,ll
jeho; již její oznámení' zakládá mu· povinnost, elektrárnu jí odevzdati ~
ovšem proti zaplacení 'př!;slušr,é ceny dle 'škály. D.ruhá otázka jest, zda je
smlouva pro žalovaného zá vaz n a. Žalovaný uplatňuje tu t. zv. doložku
daných poměrů (clallsu,la rebus sic stantibus), zakládaje n,ámitku tu v podstatě na to, že smlouva uzavřena byla před světcNou válkou, roku 1908,
a tudíž v samozřejmém předpokladu, že tehdejší normální poměry podobě případného VÝkupu, že on by
trvají, že budou podstatně tytéž i
byl smlouvu uzavříti nemohl, kdyby by] věděl, že se poměry tak radikálně
změní, jak -se v'otom následkem svěcové války stalo, takže by při výkupu,
kdyby oena počítána býti měla dle ustanovení smlouvy, obdržel jen nepatrný dil Piu) skutečné ceny, kterou elektrárna má a jilž v dO'bě před
válk{)u měla. Odvolací s'oud připouští řečeuou doložku toliko při smlouvě
předchozí, žalovaný však vztahuje ji .l lla smlouvy hotové, a v tom mu
dlužno dáti za pravdu, jet tCl v souhl"slu s uázory nové doby a judikaturou,
již od lel ustálenou. Důvody, jež odvolaci s·oud proti této jud]katu'ře uplatňuje, nevydrží. Prý ,by tím byla ohrožena nabytá práva a tím i bezpečnost
právního obcll0du, nastal prý by zmatek, kdyby proti všem předválečným
smlouvám tato doložka byla připuštěna. Ale cibavy ty js:ou nemístny.
Dlužno především rozeznávati mezi smlouvou, již splněnou, a ještě nesplněnou. N", s'plnéné smlouvy se doložka nevztahuje, nebo'! jí bráni sle
strana právě proti nároku na plnění, by plniti nemus.ila, a z toho újma pro
bezpečnost právního obchodu' lleplyne. Je! celá řada námitek a obran, jež
týž účel sledují, jest tedy i obrana řečenou dolo'žkoU' jen jednou ? tohO'
počtu, a musila by z téhož důvodu, jako jí, upírána býtil oprávněnols:t
i všem druhým, což je nemožné. V tom záleží právě vývoj 'Prá~a', že

předběžnou (paclum de oontrahelldo) dle § 936 obč. zák., Z,alujíd ?bcc

zadala žalovanému v"Srhradné právo k zřízení a provozo-vam· elektrarny
protl tomu, že ji po 50 letech obci bezplatně odevzdá do vlastni~tví., Je
to tedy smlouva úplatná; obec udělila žalovanému řečené výhradne pravo
(úplata) a on jí má po 50 letech přenechati elektrárnu (vzájemná úplata):
To je zřejmě :plnC11Í za plnění, tedy smlouva innomináti1Í, ale nelze jedno
plnění vyloučiti .a zůstaviti ve smlouvě jen plnění druhé, jak by to bylo
v důsledku dovolatelova názoru. J estif právo obce, v dalším ohsahu
smlouvy ujednané, vykoupiti elektrárnu před uplynutim 50 t i 1 e t é 1h.ú t y
j·en pozměnou a rozvedení,m toho plnění, k němuž ž,alovaný jest pO'Vl.llen,
a ned'á se tedy o-d něho oddělilti. Avšak přihlédne-li se k obs"hu smlouvy
v logičtěJším uspořádání, lze dokonce shledati, že plnění žaLovaného' záleží právě v povinnosti trpěti tento výkup, ,a že bezplatné od·evzdání elektrárny po 50 letech jest jen důsledkem práva výkupu. jeho,ž cena cdstupň:o'vá'lla jest právo p'odle let tak, že j}ořád s'e zmenšuje, až do konce v 50
letech klesá na nulu. Smlouva pořádá včc takto: Cl. I. uděluje žalovanému
právo n" zřízení a provoz elektrárny. Cl. II. omezuje právO' to IlJa 50 l~t
a praví, že po této lhůtě připadne elektrárna obel a to be zpl a tne.
Cl. III. stanoví, ~e obci přísluší .právo v y k o u pit i elektrfrrnu i před
up'lynutím této 50Weté lhůty. Již z tohoto· "ii, plyne, že i ono v čl. II.
stanovené bezplatné -odevzdání míní se jako výkup a spadá pod tento čl.
III., nade vší pochybnost však to vyehfrzí z dalšího obs~lU tohoto článkn,
jenž výkupní cenu pořadem let vždy o 2 a konečně O' 3 percelnta ~menšuje,
takže, j,ak řečeno, v 50 letech klesá tJJa nulu. V tomto smyslu, ne'~l to n~,lo
gi:cké, nazvati i nulu ceuou výkupní, nebo'! je to jen spravny vyraz JeJlho
postupného snižování. Clánek praví totiž dále: Při výkupu zaplatí cbec
celÝ investovaný kapitál dle ·odst. VI. a VII. t. j. účtů O' zřízení pO'kuď se
tý'če rozšíření elektrárnY a to při výkupu do 5 let beze srážky, avšak při
výkupu po 6. roce se srážkou 2 percent, po 7. roce se srážkou 4 vercent,
po 8. roce se srážlcou 6 percent, a tak dále až: PCI 47. roce se sr~~kou 91
pereeITt, po 48. rooe se srážkou 94 peJeent, po~ 49. roce se srazko,; 97
percent kdežto p'o' roku padesátém celá elektrarna - tak IS:e praVl do
slova -'- jo vlastni'ctví obce »připadá", kterýž výraz značí, že elektrárnu
odevzdati je bez výkU"Pll! a bez úplaty, věla to, jež je jen jiným výrazem
posledního vynechaného čfánku šk~ly, který by zněl: po ,50. roce ,s~
srážkou 100 percent = O. Clánek II., pokud stanoví bezplatne odevzdam
po- 50 letech je tedy zbytečný, vždyf se to ještě jednou a s motivací: praví
v čl. III. S~louv.a má tedy smysl, jakO' by kratčeji a logičtěji zněla: Cl. l.
ZaLoVianému uděluje se právo na zřízení elektrárny, a provoz její nejdéle
na 50 let. Cl. II. Obci přísluší však právo elektrárnu kdykoli před uplynutím této lhůty vykolupHi a to podle následující škály (ná's,]eduje hořejší
škála). Právo výkupu za cenu odstupňovanou podle let nebo-!i- p,o.vinn?st
žalovaného k odevzdállJÍ elektrárny za tu kterou cenu, Jest tecly vzaJemnym
plněním za uděl,ení práva k jej,mu zřízení a ,pmvozu, tvoří tedy samo
předmět smlnuvy,a nelze tUl mluviti o jakési slTI.louvě předchozÍ'. Vzáje2uné
plnění, k němuž žalovaný jest ze smlouvy povmen, bylo pouze odro'ceno
a splatnost před uplynutím nejzazší, lhůty 50 let z~vi'~í od vůle obce. Od;-o;
čení plnění vš'ak není předběžnou smlouvou, llybrz 's:mlouvou Ol pInem.
Vskutku také není třeba, by žalovaný s obd teprve vyjednával, nějakou
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pořád jemněji' 'rclZeznává a každé modernější tudíž vrce obran připouští,
než ho starší připouštělo. A kde není zmodernisován zákon, tam aspoň
moderuisuje se jeho výklad, modernisuje se věda. A to je pr:'<ve případ
řečené doložkY, která v p.raxi teprv hlavně za dob válečných nabyla významu. Než právo· zná dok'onee fadll' případů, kde i splněná již smlouva
může hýti z obdobné příčiny jako-při doložce t. j. pro nesplnění: předpo
klaclu zrušena, a přece nelze mluviti o nejistotě právního' obchodu. Tak
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hned obrana pro zkrácení nad polovici ceny záleží v tom, že se strana
v předpokl<idané hodnotě vzájemného plně'llí' 'sklamalaa proto zrušení
smlouvy a vrácení plnění žádá. Dále sem patří věltšÍnoll kondikce, najmě
causa data ca·usa non seeuta. Než i wdyhy ohavy ,o hezpečnost právnlhO'
úbchodu byly ml,tny, nestačí, nebo! jest tc>požaďavek vyŠ·ší spravedlnosti, by se ku změně poměrů, vállmú' vyvolané, při'hlízelo, musÍť všecko
práv'o býti li:dské, humanní, odpovídati lidskému cítění, nikoli urážeti je
krutostí a bezo.hled11ostí, k níž právnická sehemata, ďo, 'P'o'slednkh svých
důsledků praktik'ova'l1á, ovšem v lmnd kOnell v'edou, zkrátka právo positivní' musí býti podstatně v souhlase s právem přirozen~rm, na němž sám
zákon (§ 7 obč. z<ik.) , jako na po,s:!cdní útočiště v nouzi a tud,ž jako na
sám pramen všeho práva poukazuje, a jež není ni.c jiného, než příkaz
oobecného lidského svědomí. S tímto svědomím však nesouhlasí, by jedna
strana na svůj pros:pěch a na škodu druhé strany vykOřiSťovala změny
poměrů, válkou přivoděné změny, které se sama nenadála, a osohovala
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s:; tedy prospěch, v jaký pn uzavrem smlouvy C!i5UlafI nemohla, a u'vato--vala na druhou stranu újmu, kterou tato' rovněž nij,ak předvídati s to
nebyla. Jestiiže tedy plněni vzájemně povinná následl,em nepředvídaného
převratu hospodářských PDměrů ocitnou se v takovém nepoměru hodnot,
s jakým za poměrů v čas uzavření smlouvy planovavších počítati ~z ne,mohlo, není strana, nepoměrem tím trpící, po'vinna smlouvu dodržeti leda že by druhá ochotna byla, nepoměr vyrovnati. Tato doložka daných
,poměrů spočívá nejen na předpisech §§, 936, 1,052 n. zn. a 901 ve spojení
s § 863 obč. zák., o něž obyčejně opírána bývá, jak i žalovaný činí, nýbrž,
též, a to hlavně na ustanovení § 1389 ve spojení s §,em 7 obč. zi'tk., ač
kdyby ani ni'čeho jiného nebylo, tento sám o sobě by stačiL Dle § 1389
ohč. zák. smír, i když zněl všeobecně na všecka práva, mezi stranami
sporná, nevztahuje se přece na práva taková, n a II ě ž str a n y m ysliti nemo.hly. Tím jest vyslo'vena zásada, že smir potuc! nezavazuje, poknd ukládá straně oběti, jlchž se při smím nad í t i ne m o h I a,
a tuto zásadn lze i dlužno vztáhnouti na každou smlouvu, to' mocí § 7 obč.
zák., nebof příčí se to právnímu citu, zvláště zásadě věrnosti a víry takové
oběti straně ukládati. Tím odpadá otázka, zda tu není případ § 1447 obč.
zák., t. j. zda spfnění smlouvy neohrožuje žalovaného hospodářskou zkázou, jež dle dnešní praxe rovná s,e účinkem svým nemo'žnoslti, plnění, o níž
předpis ten mluví. Ta otázka odpadá, ježto obrana z doložky rehus sic
stantibus působí i v případě možnosti plněni Arci nelze při ní mluviti o neplatnosti {nicotnosti) smlouvy a odvolávati se na § 879 obč. zoák., že prý
smlouv<ť nebo nárok na její splnění příčí se dobrým mravům. Smlouva
naprosto ne, nebo! shod'n její s dobrými mr.avy dlužno posuzovati dle doby
jejího uzavření, tehdáž však, v mce 1908, nebyle> na celé záležitosti ničeho<
mnavně závadného. Žádo'"t za splnění však jest jen tehdy a potud mravně
závadná, když a pokud náwk právnč nepřísluší. A o to se právě jedná, zda
jest účinek doložky rebus sic stantLbus po nastalé změně poměrů naprosto
a vždy jen ten, že smlouva nezavazuje. To mínění je velm·~ rozšířeno a
žalommý stanovi'sko to< zaujal. Nicméně dlužno uznati, že je východisko
také jiné, že totiž smlouva zavazuje, ale jen pod tou podmínkou, že druhá
strana přizpůsobí své vzájemné plnění požadavkům změněných poměrů,
neboli, jak shora řečeno, že smlouva nezavazuje jen 'Potud, pokud ukliťdá
s,tmně oběti, jichž se při ní nadíti nemohla, že tedY zavazu2e, budou-li oběti
ty vyváženy plně-nim druhé strany, ocl kte'té t'edy to závisí., chce"1i sm!ouL
vu v úci'nnosti udržeti čili nic. A vskutku může případ míti se tak, že tohoto
řešení nutně vyžaduje, nemá-Ii se zase druhé straně dítl křivda. A takovým
případem jest případ tento. Smlouvu prostě rozvázati lze ien tehdy, když
buď žádná strana ještě neplnUa, nebo plnila"li jedna, když lZe toto I>lnění
restituovat! tak, že všecko v předešlý stav nvedeno bude, jak to v obdobných případech §§ 1447, 877 a j. obč. zák. stano'ví. V tomto případě však
o'bec se své strany již ,splnila, žalovaný po 12 let práva mu o'd ohce uďě
leného užíval, a tu se věc v předešlý stav uvésti nedá. Následkem toho
bylo by to křivdou vůe; obci, kdyby nyní žalovaný svého vzájemného
závcazku by! sproštěn a obci právo na výkup bylo oduznáno. Zalovaný
nedomáhá se tedy pouze svého právca, nýbrž jde dále za meze jeho, sa'haje
již do právní sféry obce. Patrně míní, že by práVO obce na výkllP minulo
a on elektrárnu provozoval až do uplynntí 50 let. Ale to by z,"se hylo
pmti: předpokladům obce, zase ona by plným právem mohla říci, že za
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takových podmínek byla by smlouvu neuzavřela. Dlužno tedy věc padle
mtence zákonodárcovy, jež v ~ 7 obč. zák. došla výrazu, upravii se stejný.m ohledcm na obě strany tak, jak hy to zákonodárce sám bezpochyby
uČlml, kdyby mu k řešení předložena byla (§ 1 švýc. civ. zák.), tedy tak,
ab~ to O,~povídal? po,citu spravedlnosti, a tomu vyhovuje řešení, aby, obci
pravo vykupu zustalo, avšak za peníz, vypočtený sice se zřetelem na
počet roků podle smluvn" škály, ale ne na základě kapit~lu při zřízení
p~kud se týče rozšíření elektrárny 'skutečně investovaného, nýbrž n ~
z a k ],r des umy, k t e r o u e I e k t r á r n a j a k o i n ves tl č II I k apÍ,tál představuje dnes, t. j. v čas dospělostj nároku na
v y k II p, k t e rán a stá v á pop í sem u é m o zná m e n í dle č 1. III.
odstavec druhý smlouvy uplynutím lhůty tamže sUrn Ov ven é. Dolmuce možno vším právem říci, že je to jen obdoba § 934
obe. zák., dle něhož ,~ u zkráceni nad polovici ceny může druhá strana
zachovati Ismlouvu v platnosH, pak-li cenu na přiměřený peníz doplní.
A obdoba ]Jředchází dok'once přiroze'né práv-o (§ 7 obč. zák.). Doložiti jen
dlužno, že v čl. XIX. smlouvy obě strany, tedy také žalo\""uý vzdal se
ske všech námitek proti platnosti a závaznosti smlouvy, zvláště pak náv

mi'tky pr-o zkrácení nad polovici 'Ce'llY. že' však toto vzdání řečenému, ře

šení, n~vadí. Ne,bof co se tÝče námitek proti závaznosti smlouvy, jest toto

vz.da~~ se pro" svou všeo,becnost a neurčitost, ježto námMky ty ne:speciali-

sUJe, JIŽ podle ,§, 937 obč. zák. bez účinkn, a mimo to nevztahUje se dle hořejšího výkladu § 1389 obč. zák. na takové námitky, n" něž strany mysliti
nemohly, a to jsou právě námitky, klíčící ve zmBně poměrů nastalé svě
tov'Úu válkou. Co však se týče námitky pro zkrácení nad ~o,lovicl ceny,
tedy tuto žalovaný, ač ji u'phtňuje, ovšem uplatňovati oprávněn není a
také by mll nepomohlo, protože tu, by se pOll11ěr cen posuzoval podle doby
k~y smlo~:-a uzavřena byla (§ 934 obč. zák.), tedy dle roku 1908, a tu byl~
vse v poradku. Ale ,obuna z doložky rebu,s sk stantibus je jiná ne'ž námitka pro zkráce'ní nad polovici, má jiný základ, spočlvaHd na nepředví
c!atelne změny hO'spodářských poměrů, po smlouvě nastalé, a tím přivoaěné
změně hodnot obou plnění, kde'žto, při zkrácení ,nad polovICÍ' k žádné napotomni změně se nehledí a hadnoty se posuzují clle dO'by smlouvY. ~o
nečně sluší také připoll11enouti, že obranu z doložky rehus sic stal1tihus:
s~mozřejmě nelze odrážeti poukazem na paritu 1 K rak. uh. = 1 'Kč (§ 6
zak. ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sh. z. a n.), jak to prvn,! stolice činí,
nebof tak by obrana ta učiněna byla iJlusorní, ježto replika řečenou paritou je na snadě vždy. Odvo<lávat, se na tuto paritu je na místě jen, když
Jde pouze o splnění peněžitého závazku, jak zákon ten předpokládá zde
vš~k jde o hodnotu elektrár,ny, kterou žaJov,aný odevzdati má, a' jes't
otazkou, jaká úplata za ni pří1sluší, >;da po,uze suma vCl smlouvě předurčená
Č'lí - a to je právě předmětem obrany - jiná, vyšší, změněným p,oměritm
odpo'vídající. Teprv kdyby se uznalo, že obrana místa nemá a že tedy žalovaný povinen jest -odevzdati elektrárnu za ceUl! smluvní, bylo' by odvolá!ní na paritu na místě, kdyby žalovaný snad žádal smluvní sumu v ku'rsu
~yšším, v kursu bývalé kcmny rak. uh., jejž měl" před zavedením měny
ce'skO'sl(}venské. Takto by tedy řízení bylo neúplné, protože' nebylo zjištěno,. jak se hodnota plnění válkou změnila a CO' ted" výkupné čIniti má,
I mUSIly by rozsudky nižších stolic býti zmšeny. Avšak na to nedojde. Dle
§ 1062 obč. zák. má kupite;l cennr kupní zaplatiti s převzetlm věci, sice je

497

496
pr.odatel oprávněn odevzdánuěci f'depřHi iinými slQvv, není-li jedno
z obou plnění smlouvou odroče'Do, vázáno na H1ÚtU, musí se ·plnění díti
z obou stran současnĚ, z ruky do ruky. A ve smlouvě, o niž jde, není
žádné lhůty pro splacení výkupného, musí tedy bÝti složeno součas\1ě

s odevzdáním, žaloba tedy měla zníti, aby žalovanÝ uznán byl povinny;11
elektrárnu obci, 'Odevzdati pro t i zaplacení výkupného tím a tím penízem.
Jcn tak bude vyhověno předpisu ~ 1062 obč. zák., nebo! jen tak je ža.Jovanémn právo tímto předpisem udělené, neplniti, leč proti vzájemnému
sp'lnění, ustanoveními §§ R a 25 odstavec druhý ex. ř. zajištěno. Zalolmi
pr'Osba zní však na odevzd;;,ní elektrárny a o zap.Jacení výkupného se nestará. Žalující pouze pr'Ohlašuie v žalobě, že zaplatí ho{o'vě veškeré "dokazatelné" a úmluvám 'Odpovídající náklady s přJs,]u'šnou' llproc. srážkou.
To je naprosto neurčité a zůstavovalo by sporům civMe dokořán otevřeny,
i kdybY 10 do žalobníhO' žádání pOjato bylo, kdežto spor má býti rozřcšen
pro obě strany definitivně, a musí tedy obě vzájemná plnění udávaJi
přesně, výkupné tedy určitým číselným 'penízem. Prohloášení ochoity k plnění
dle § 1052 'Obč. zák. zde nestačí, le'da by žalobkyně byla žalovanému přío
slušnou snmu nabídla a on to odmitl. A tento nedostatek žalobního' žádání
žalovanÝ vytýkal a jest opačné tvrzení 'Odvolacího 's,oudu v odporu se
spisy. Pro tento nedostatek musila žalob.a zamítnuta býti pro' tenlokráte,
neb'Ot uplatňuje pouze právo na odevzdání elektrárny bez vzájemného
plnění, hez něhož nároku toho nemá.
Čls. 1681.

Ustanovení § 32 zákoua o ochraně nájemců ze dne 8. dubna 1920,
čís. 275 sb. z. a n., vztahuje se na všechny budOVY, podrobené stavební
a dozorčí příSlušnosti železničních úřadú bez rozdilu, jakým účelům slouži.
O<ozh. ze dne 17. května 1922, Rv I 446/22.)
Zelezniční ,správa vypověděla zaměstnance' ve vÝslužbě z bytu, jejž
dosavad obýval v domě, náležejÍcím železnici. Vypo,vězený namítal
hlavně, že dům, z něhož byl vypovězen, podléhá předpls,ům zákona
o ochmně nájemců. Výpověď byla uchována v platnosti s o u d y vše ch
I ř í s t ·0 II c. N e j v Y š š í m S'O ude m z těchto
důvodů:

Názor dovolatelův, že ustanovení § 32 zákona 'O ochraně nájemců ze
dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n., se vztahuje. pouze na budovy železniční správy, jichž: z důvodů bezpečnostních nezbytně jest za'potřeb!
přímo pro provoz dráhY, a že se proto nevztahuje' na' dům, jenž je's,! drahou používán k účelům kancelářským a jako budova obytná' pro jejÍ
zřÍ'zence, jest iřejmě nesprávným. TOl vysvítá nejen ze' znění zákona,
jenž vyjímá ze své působn'Osti domy a objekty,podf.Obené stavební a
dozorč'Í p'říslušnorsti železničních úřadů, ne1rozeznávaie, jakým účelům
s].ouŽí, nýbrž i z důvodů, jež vedly zákonodárce k tomuto' opatřenÍ. Bylo
učiněno právě proto, by bylo vyhověno s.tÍžnostem železniční správy, že
trpí nedostatkem skladištních místno·stí a že nemůže zaměstnance vhodně

llbytovatl,.ježto.driitelé lako'\'ých mfstlnstí byli dosavadními přcdpisy
iejich uvc,lněním pro Isprávu železnice chráněni. Stejně nesprávným
jest tvrzení dovolatelovo, že dům, O nějž jde, nepodléhá stavební a dozorčí příslušností železničních úřadů. Podle § 134 českéh'O staveb. řádu
ze dne 8. ledna 1889, čís. 6 z. zák., 'Přísluší 'při stavbách železničních
správ stavebnímu úřadu pouze, stanoviti stavební ,čáru a úroveň a vykonávaH stavební policii po dobu 's,tavby, Jinak platí o nich zvláštnÍ' před
pis,y, nařízení ministerstva ze dne 14. zář[ 1854, čís. 238 ř. zák, pak ze
clne 25. ledna 1879, i'Ís. 19 ř. zák. a Nganisační statut státní železni'.ční
správy, dle nichž přlS]uší ministe.rstv:u železnic a v jeho zastoupení ředi
tektví státních drah, udíleti povo'lení ku stavbě a k užívání při jakýchkoliv stavbách na území železničn<Íln. S těmito předpiSY shoduie' se též
sdělení okresní politické správy, že budova, o niž jde, vyjma stafrovení
st"vební čáry a úrovně a vykonáváuí stavební policie podléhá stavebnímu vedení a dozoru železničních úřadů.
'

před

Čís. 1682.

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919,
sb. z. a n.
Nelze vyhraditi vlastmlm služebnost, by nabyvatelé požadovanÝch
pozemků se zdrželi osekáváni větvi a kořenů sousedního lesa vlastníkova
zasahujícíCh do požadovaného pozemku.
'
čís. 318

(Rozh. ze dne 17. května 1922, R II 218/22.)
Při znav pachtýřům požadovací náf'ok k pozemkům, Ježícím na pokr;aji
lesa propachtovalelova, vyhradils,o' II d p r v é s t o; líc e současně vlastníku lesa na p'Í'ipsaných pozemcích 's,lužebnost v tell smys]., že flia'hYVatelé a jich právní nástupci jsou pov~il1ní trpěti, by v'ětve Jl Iwře1ny sousedního lesa zas,~hovaly do tolohto po,zemků a do vzdu'chového prostoru nad
těmito pozemky, jezto pozemkY' tyto skutečně služebností lakovou stíženy
byly a služebnosti lako.vé je nutně třeba k ochraně kraje le.,;a. Rek u r sní
s o u d zamítl návrh vlastníka na zřízení služebnosti. D ů vod y: Rozll'Odnutí prvého s.oudn o s'Ůučasném zřízení práva služebnoMi stalo se na
výslovný návrh správy velkostatkn. Toto rozl1'oduutÍ nemá opory ani
v zákoně .o dlo)1hoclobých pachtýřích, :aui v :p,ředpisech občalllského zákom. D].e § 9 zák. ze dlle 27. květlna 1919, čls. 318 ·sb. z. a n., maji bÝli
zachována bez z.a,počterií v přejímací cenu taková práva, j.ež si za trvártí
pachtu vyhradil vlastník k propiachtovanému pozemku, pokud jich k hospodaření na sVÝch pozemcích nutně potřebuje. Zákou ue'obmezuje oV'šem
tato práva, jak se stížnost domní~á, jen lna služebnost p'n\ř.ebné cesty.
Avšak v tomtO' případě není ani výslovné vlastníkovy výhrady. Pr·oto, že
kOÍ'ellY a větve stromi! .llIa· pokraji' lesa zasahovaly ji'ž za trvání pachtu
pod pozemky propachto'Vané a nad vzduchovou prostoru jejich, nemůže
se ještě tvrditi, že ~:lužebnost taková již za lrv·ání pachtu skutečně zde
byla. Až posud jednalo se n téhož vlastníka lesa i po,zemků a pa'chtýři
nebYli by mohli, vykonávajíce své práv'o pachtovní, poškoditi stromy
somedního lesa na jejich k'Ořenech n,ebo větvích. Jen kdyby si vlastník
právo takové již za trvání p.achtu výslovně vyhradil, hyl by: mohl při
Civilnl rozbodnutí. IV.
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ro'zhodování O pacht}T-řově nárol~ll n8: přizllání petL-e-tnlm,:tž--cl!m'-l1ď--paclrtu-..;
vaných, do vlastnictví, zároveň žádati, by bylo šeu'eno takových práv, .
jež mají 'nym tvořiti obsah zvláštní služebnosti. To však nebyl'O virbec
ani' tvrzeno. Toto 'ohmezení vha's-trtictví přiznaného pachH'řům příčí se
však také ustanovení § 422 obč. zále o svob'Odě vlastnictví půdy, pod ní
j vzduchové prostory nad ní. Tato svoboda vlastnictví mohla by obmezella býti jen se svolellím nových nabyvate,lů, nikdY však .proti jejich vůli.
Pachtýři pak nepokrytě již za řízení se vyjádřili proti takovému obmezavání j-ejich nově nabytého vlas.tnidví.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhcvě'i dovolacímu rekursu.

nictví k požado"anýrn pozemkům pachtýřům se fCYloha lesa' nikterak nezměnila a jest les' ten právě tak, jak tomu" bylo posud, větry ohro·žován.
Není tedy dle těchto úvah a úvah soudu rekmsrtího', na něž se tímto, po·ukazuje, možno, aby byla požadovaná služ.ebn'ost zHzena.
Čís. 1683.

Úmluvy manželů při rozvodu nebo rozluce manželství o výehově dětí
jsou pro opatrovnický soud nezávazny, třebas nezměnily se v mezičasi
poměry, vzhledem k nimž byla úmluva svého času soudem schválena.

Důvody:

(Ro·zh. ze dne 23. května 1922, R I 302122).

Názor rekuľsnÍho ~,oudu, že 'obmez,ení přiznaného vlastnictvÍ, vyslovené prvou stoHcí, se příčí jak předpisům zákolna o drobných pachtýřích,
tak i § 422 ·obě. zák jest - nehledíc k obmezení I·esním zákonem, jak níže,
bude uvedeno - 'správným, jelikož jest v soublais:n s uvedenými pI-edpisy
zákolla. Správné j·est, že, pokud pachtýři užívali přiznaných pozemků jako
pachtýři, nemohlo býti řeči 'O nějakém obmezení vlastníka sousedního lesa,
o tak zvané zákonné služebnosti. Avšak nemůže býti pochybnosti ani
o tom, že by tato· služebnost vznikla nabytím vl'asvnictví .sousedního pozemku - oož by nž plynulo z Ileobmezeno·sti vlastlli'ctví - a že· by od
tahalo okamžiku musil vlastník stromu, jichž kořeny 'neb.o včtve do vzduchové prostory nebo·' do prosbory sousedního pozemku sahají, trpěti i'ich
kleštění sousedem, kdybY v té příčině všeobe(Jné ustanovení § 422 'Obč. zák.
nebylo obmezeno zákonem jiným a to v tomto případě zákonem lesním
ze dne 3..prosince, 1852, čís. 250 ř. zák. Lesní zákon, třebas výslovné se
nedootýkal této věci, za'P()vídá přece a označuje to za lesní pych - nespa-dáHi čin pod všeabecný tr:e.sltn' zákon - v § 60 ČÍs. 3 . . . . »odkrývá-Ji, někdo kořeny stromů, . . . . . . pak o'dsekává-li, odřc·zává-Ii nebo
otrhává-.Ji vršky, větve a ratoksti.« Ustanovením tímto jest vlastník lesa
dostatečně chráněn a ne\1í mu třeba zvláštní služehnosti, nehle'díc ani
k tomu, že by soud služebnost takovo·u sám O své újmě' se· zřetelem na
§ 480 olbč. zák. I",ni zříditi nemohl. T.o tím méně, když usta'novení zákona
O drohných pachtýřích zřízení žádné služebnosti ne;připouští. Jest proto
dovolávání s'e §~2, 4 a 5 zákona ze dne 27. května 1919, čis. 318 sb. z. a
n., v této věcibezprávu·í-ho vÝznamu, jeliNo;ž § 2 má na mysh služebno'sti
trvající, je·ž posavadním pachtýřům byli kn prospěchu, další ulstanovení
{§ 4 (4) 'li § 5 (2) mají pak "a myslt ochranu posavadního· vlastníka, hy
mu přizriáním požadovaných pozemků nebylo užívání j·eho ostatních .pozemků stíženo neho dokonce znemo·žuěno. Tu poskytuje vlastníku citovan,ý zákon odpomoc způiSObem jiným, než právě v přípa·diě tomto žádáno.
Nelze však nechati uepovšimnuto ustanovení § 9 cit. zák., dle něhož práva,
jež si vlastník z a t r v á n í pachtu vyhradil k pO'zemku' pmpachtovanému,
zůstanou mu zachována, nUltně-ll jich potřebUje k hospodaření na· svých
pozemcích. Avšak "ni 00 taková práva tu nejde. Také me·lze z ustanovení
le.sního zákona' o ochranných lesních pásech (§ 5 lesníhozákom), jež rekUY'S'nr soud má na mysli, dovozovaÍi připUis:tnost zřízení žádané služebností, jelikož tako·vý O'chranný pás se tv·oří. právě z pozemků lesem
porostlých" a to nejsou 'Voz.emky pož'adované. Ostatně přiznáním vlast-

Při d·obrovolném rozvodu od stolu a lože v roce 1918 dohodli se manželé, že neztetilť synové zústanou v péči, výživě a ošetř-ení otcové. ŽMost
matky, vznesenou v roce 1921, by jí synové byli dáni do výchovy, péče
a výživy, a by otec byl uznán povinným· platiti pro ně výživné, o b a
nižší sO'udY zamítly, Nejvyšší soud jí vyhověl.
Důvody:

Při řešení otázky, komu z rozvedených manželÍl mají děti býti přene
chány ve výchovu a vý'živu, jeslt .dle ustanovení § 142 .o.bč. zák především
ro'zhodným zájem dětí, při čemž ovšem má s·oud přihlížetí k zvláštním
.oko.lnostem případu, stavu, osobnostem a vlastnostem manžeIů, jakož
i k .příčirnám rozvodu uebo rozluky. Vzhledem k Domuto zájmu dětí jsou
úmluvy manželú, ttehas bY byly i opatrovui'CkY schváleny, nezávazny,
a neni jimi vázálH ani soud opatrovnický, -shledá-I] později, že skutkoV2
okolnosti, které v době jeho rozhodování zde byly, jsou takové povahy,
že, byvše správně zhodnoceny, by byly musily .opatrovnický soud vésti
k }Íl!lému rozhodnutí. ť§- 142 ok. úk). Soudy nižší.ch stolic odůvodňují za,mítnutí návrhu matčina, abY ne:detilí synové byli ve výchově, vÝživě a
péči její ponecháni, v podstatě tím, že není zde změuěnýchpoměrů, které
by oďů'Vodňovaly nové ·opatření .a zvrácení dřívější úmluvy ohl·edne výchovy a výživy nezletilct\ u otce. Nejvyšší so·ud však zřetelem k ustanoveni § 142 obč. zák. a k úvaze shora uvedené ďo'Spěl po zralém a zevrub"
nóm posouzeruí všech -okolností k přesvěclčcní, že blaho ne zletilců vYžaclUje nezbytně, by nezletilci byli z dosavad\1í výchovy svého otce odebráni a svěřeni do výchovy matčiny.

Čis. 1684.

Nemanželský otec jest oprávněn žádati, by mu bylo dítě odevzdáno
do výchOVY, není-li matka s 'to, bY je sama vychOvávala, ač-ll poručen
ský soud neuzná v zájmu dítěte vhodným jiné opatř~ní,
O~ozh. ze dne 23. května 1922, R I 481122).

S o udp r v é 'S t o I i c e uložil nemanžnskému otci platiti na výživné
bylo v péči u p'('ručuíka', měsíčně 100 K, pominuv návrh' otce,

dítěte, JBŽ
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by mu byLo dítě odevzd-árro do výchovy a 'vYžfVr-R e k II r s II 1 '56'u d
zrušilI napadené usnesenÍ' a uložil ,prvému sou'du by nejprve rozhodl: o zmí-

něném návrhu nemanželského útce. D II va d;: Dle i§ 169 obě. zák. nemůže otec odníti matce nemanželské dítko, p-okud je ,a ma chce a mů-že
vych'Ovávati, a jest na otci, by plati] vÝživné. Kdyby však d'obru dítěte
hrozBo nebezp.ečí výchovo.u matky, jest otec povi'nen dítě matce odejmouti a k so;bě vzNi nebo je jinak bezpečně a slušně ~místitL Povinnost
tato vzchází mu nejen v uvedeném případě, nýbrž i tehdy, nenHi matka.
s ,te, a~Y' sama dítě vychovávala. Dle zákona jest tedy nemanželský otec
zasadne povmen hraditi pouze náklady výchovy dítěte II matky. Kromě
toho, má nemanželský ote'c povi,unost a právo,p'řevzi'ti dítě do ,své péče
~ vy~hovy nebo je umístiti na své útraty jinde. Z toho plyne, že nemal1'ze'isky otec není bez dalšího a za všechokalnoSltí povinen platiti výlohy
z umístění dítěte u třetích OSGb, jmenovitě stalo-li se tak bez jeho souhlasu a bez právního dŮVGdu. Není proto v tomto případě otec be'Z dalšího p'ovinen, hraditi výl'ohy výchovy dítěte u poručníka. JežtO' projevil
ochotu, vzíti dítě do své ,péče, neměJ býti jeho návrh opomenut a neměl
býti bez da:lšího uznán povinným platiti výživné.
Ne j v y Š š í .s o u od nevyhověl dGvolacímu rekursu.
Důvody:

Rekurs není Odlivodnčn.Nejvyšší soud sdílí názor druhé stolioe a poukazuje stěžo'vatele na důvody rekursního soudu s dodatkem, že vzhledem k ustanovením §§ 166, odstav-ecdruhý, 169 a 171 odstavec) druhý obč.
~~k. ne,lze pochyhovati o tom, že otec nema'nželského dítěte jest oprávněn
~adaÍl, by, mu dítě bylo odevzdáno do v,Í'chovy, není-H matka ,Si to, by
]e vychovaval'a.. Zvláště z dosilovu § 169 obč. zák., že o'tec nesmí matce
dítě odníti, pokud tato je vychovati chce a m ů ž e, nutno dovozova:ti, že
v .~omto }řípadě 'Otec jest oprávněn ke zmúněnému návrhu, p'ředpoklá~
dalIc ,ovsem, že pcručenský soud ne-považuje ve prospěchu dítěte za
účelné. Hné opatře'ní.
Čís. 1685.

Pokud lze zříditi nezbytnon cestn '(Zákon ze dne 7. čeneuce 1896,

čís, 140 ř. zák.) průchodem sousedndllo stavení.

(Rozh. ze dne 23. května 1922, R I 601;22.)
<!,b a ,n i ž š í s o u d y zamítly žádost majitelky domu č. P. lOg v P.
za z.nzel1l nez~ytné cesty,~vorkem :a chodbou 'So'USedního stavení č. p. 36,
~aJ;ce ,za (o, ze Joes! nepnpustnou vzhledem k ustanoV'ení § 4, odstavec
trel!, zakona o cestách nezbytných.
.
Ne j v y Š š í s ou d zrušH usnesení obou předchozích stolic a ul'OžH
soud'u prvé stoHce, by, nehledě k pOU'žitému zamítacímu' důvodu, 've' věci
me-vn Jednal a rozhodl.

této nemovitosti te cesty užívati oprávněn jest. NenÍ'-H oprávněn, není
cesty té pro něho, (nebo pro jeho nemovitost). Že nároku na- tuto DCStu
žadatelka nemá, doznává tím, že se jí. domáhá dle zákona o nezbytných
cestách. Není tedy dúvodno odkazovati žadatelku na pořad práva, když
ona sama pokláctá to za beziÍspěšné. Ve věci přiznati jest stížnosti ollrávnění. Z pravidla § 1 zák. o nezbytných cestách stanoveny jsoU' výjimkY,
které jednak vyjádřeny jsou zásado'u § 2 téhož zákona, jednak konkretněji
vytčeny jsou v předpisu § 4 odstavec třetí, dle něhož propůjčení nezbytné
cesty skrze stavení, uzavřené dvory a ohražené zahrady při obytných
domech je nepřípustno. Předpisem· tímto chrání zákon výlučnost vlastnictví zejména pokud jde o -domovní majete'k, který dle svého hospodář
skJého i sociálního účelu nesnese, by byl zatěžován břemeny tak obtěžu
jící povahy, jakou je nezbytná cesta, neboť zřízení ne'zbytné oesty na
objektech domovního majetku neobejde se z pravidla be·z citelnéhoo po·
rušení nejdúležitějších hospodářských zájmů ?, účelú vlastníka. S tchoto
hlediska posuzován jeví 'Však ,projednávaný případ zcela odlišno-u tvář
nost od oněch, které dle úmyslu zákon'odároe nubytnou cestou vY'šetřeny
býti měly a l'Ze naopak tvrditi, že je typickým _příkladem, pr,olože na něj
nebe P{JUžíti výjimky § 4 (3) zák. o nezbytnÝch cestách, třebas se zdála
dle doslovu zákvna tak oprávněnou. l'ak SiOUct prvé stoke 'místním oMedálním zH,s;tH, jestd'omek č. p. 1,0 v P. co do' přístupu k němu z veřejné
komunikace ncmzlučně z-ávislým od domku č. p. 36 v P. a to na ten
způs.ob, že vchod do d·omku a východ z něho je možným jen průchodem,
který v d'omku č. p. 36 zvlášť k tomuto účelu byl zříz-en. Ač přislušné
okolnosti nebylY dOSila blíže vyše'třeny, mohlo stavehni povolení 1e stavbě
domku č. p. 109 udělenD' býti jen Z<ť předpokladu, že má přfstnp oním prů·
chodem z domkn č. p. 36; z téže- potřeby vyplynu'lo zfejmě i zřízení služebn.osti volného vchodu tímto -průchodem odevzdací listinou Gkresního
snndu. Dům č. p. 36 je- tedy Pro- tento prů-chod svou ,s_tavební úpravou
zařízen, průehoduužÍ\calo se' již p.o léta' a dle tvrzení žadatelky uží.vá
s'e ho podne'S, Užívání to, přestati má nyní ]lOltze prot'O, že nešetřením
právni opatrnosti ,právo byilo z knih vymazáno- a nynější vlastniloe, nabyvší domkn v důvěře v knihy veřejné, služebno'sti té uZ'U<ťti nechce.
Nynější vlastníce při 'nabyticlomku Č. p. 36 byla si již z polohy obou
domků vědoma, že domek č. p, 109 jest co do pří'Stupu- na domek onen
ne~ozlučně ,odkázán: právní obnovení prúchodu nevyžaduje žádnÝoh ,s,lavehních zrněn ani úprav a neukl'ádá vlastruici domku Č. P. 109 žádných
obmezení a vbttží, s kterými by byl'a nerrl{)hla již zprvu počítati a které
dle tvrzení žadatelkydosl1'd i snáší. V úplatě za nezbytl1o,U cestu, bnde-li
povo1lena, dostane se jí pak náhrady za majetkové újmy, kterých zřÍ7ie'
ním nezbytné cesty dozná. Případ tedy sám názorně k tomu poukazuje,
že ~emohou zde platiti ohledy, -které' zákon v § 4, odstavec třetí o 11e-_
zbytných cestách na mysU má. Nejďe-li tedy o' nápadnou nepečlivost
vlastníka domku č. p. 109 ve ,smyslu § 2 cit. zák., nýhrž snad jen o právní
nedopatření OSGby (fe'tí, ncmMe býti nároku žadatelky pfe.dpis § 4
odstavec třetí zák. o nezbytných cestách tla závadu.

DŮVOdy:

Vůči usnesení rekursního ,~,oudll jest především podotkn:outi že není
rozhodno, zda cesta ,pr'O určitounemovi!ost tu je, nýbrž zd; vlastník

Čís. 1686,

Výrobní a
Nařízenim

hospodářská společenstva,
března 1918, čís.

ze dne 21.

105

ř.

zák., byla z jedné strany
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Vy'I(}~čena ~osud přípusfná žaloba společníků proti stvrzenému výpočtu
Pf1Spe~vk~ :úill~: 66 a 86 společenstev. zák.), z druhé strany však připuštěn
vylouceny dosud rekurs do tohoto' výpočtu k němuž lze přezkoumávati

všechny otázky, tvořící dosud předmět řeč~né žaloby.

G~ozh. ze dne 23. května 1922, R I 610/22.)
•

?~Iovaná byl~ členkou společenstva

s r. obrn. a, jak tvrdila, vypo-

vede~a dne 10. brezna 1920 z dvaceti svých podí'lů po 500 K osmnáct a
obdT~ela za ~ě zboží v ceně 9000 Kč. Podíly .své prý p:řevedla na svého
m~,:"e'la, Jenz .pak ~ne 21. března 1921 vypověděl i dva dosud zbýva'ÍÍcí
pod!l~. Dn~ 3? k~etna 1921 by] uvalen na jmění společenstva úpadek

a wravo: u~aakove, podstaty clomáhal se jednak žalobou eg II a) 314/21
VYT?k?, zev zal?vana ie,t povinna uznati, že ku vyšetření příspěvků jednotllVych clenu společenstya jest vzíti v počet i pOdíly žalo'vané za
10.000 ~č, jed;,ak žalobcu eg II . .w) 315/21 zaplacení 9.000 Kč úpadkové
podst~te, tvrde.,:" prvé žalobě, že výpověď podílů neod]}ovícla1a stanovám
spolecenstva a ze vyplacení .podHů příčilo se předpisu § 79 zákona ze
dne 9. .?ulm~ 1873, čís. 70 ř. zák.. v druhé žalobě pak šlo 'O kupní' cenu
z~ zbozl, Jez PCY, bylo žalované dOdáno započtením na vypov\ezené pod:ly.. Pro c:. s n I soud pr v é s to I i,c e žalcbám vyho;věl a vyvrátil
'lla~Itk~ .nepnpustnosti.pořadu práva, již žalovaná opřela 'O předpis § 7 (2)
~anzem zve ~n,:, 21; března. 1918, čís. 105 ř. zák. v podstatě takto: Up1atn~.:r.~Ť1o r,neenr clenu spo1eoenstva, mimosp,orným řízením k výpočtu pří
spevku J~:~,t" POuze prav:m.~ ,alle nikoli ,povinno-stí správce úpadknvé podst~t.y spol,:,cen:tv~. s rucemm O'bmezeným, a pr'Oto také nárok ten může
bYlI up la'll1,:::-an. radnou žalobou. O d vol a c í s {)o tl cl zru'š'i1 napadený
rozs~d:kl nz.,:,Ul JemU J'ředch,?zí 1alm zmatečné a odmítl žaloby. D úvo cl. y. Lze pnpustJtI, ze nepresny doslov :§ 85 zák. o spol.ečemtvech
»spravce podstaty je,st ·o.právněn« mohl vyvo.lati pochybnosti 'O tom zda
v tom pv~ípadě, když majetek spoLečenstva s r. o., které jest v konk;II'S'U
nedosta'cI k~ krytí jeho závaZ)kú, mohou býti člen'Ové společenstva při~
nucenI J.en rlzeml11 !ozvrhovým, upraveným zákonem o: spo-l'eč,enstvech.
by krylI schedek, ackoUv z motivů k cit zák: a dle zprávy výhoru sně
movn~ (Kas,erer strana 74) vychází, že zavedení ,2. provedení! řízení r'O'Zvrhoveho :nutno považovati za povinnost ,právce úpadkové podstaty'
avšak nra'ří:ení oze· dne 21. března 1918, čís. 105 ř. z§:k., kteréž upravuj~
.p?:Vlll~o~t clenu společenstva, np.adnuvšího do konkursu, a které zruši10
pnslusna usta~Qove~í zákona o společenstvech, stanoví zejména v §§, 2~6
povmno'?t :s,pravce up~dkové podstaty zavé~ti a pro'vésti řrzení rozvrhové,
a to zp,usohem takovym, ž·e o nutkavé povaze řízení rozvrhového ne,l'ze
PC'c~:rb'O'v.ati. Totlo řízení má za účel správné zjištění roz~ahu statutáTuí
P?V}'nn~sh vš,e~h čle"nů společ~rns!tv.a ku krytí .oproti věřite1fJm, sou'8tře
~em. vsech ~otazek, směrcdatných Pro výpočet jedt10tllvých příspěvků
c!;'nu s~ol~oenstva, by ukončení řízení ko'nkursního nebylo dlouhými a
nakl~d:"ymoI spory pmtaho:váuo, jedníin ,.Iovem, .aby řeš.ení otázky pO'vin v
n~st~. clenu ku. J:rytí. a je?o roz51ah hylo umožněno způsobem oejkr,:tsI~. a v neJmene nakladnym. Z toho' dů:vo-clu bYlo také právo pří
?lUSeVSI' G!~nů:n sp?!'eč~nst,va dle z§:kona o SPOlečenstvech, Odpo~ovati
zalobou VYPOctll pnspevku snu dně pctvrzenému zrušeno, ustanovením

§ 7 <Z) cit. nař. ze dne Zl. bř·ema 1918, čís. 105 ř. zák" dle něh·ož o při
llomínkách členil ,~.poleče,l1stva má rozhodovati soud konk-ursnr s vy1·oučením pofa'dil práva. Př; vypučtení částek, jimiž každý z členů sp·olečenstva má přispěti ku krytí ',chodku, jest ovšem zapcfř.ebí zvlá~tníh~
vyšetření o·hledně každého jednotlivého člena společenstva, ponevadz
jednak dle stanov schodek nemá býti rozdělen pouze dle počtu osob.
nýbrž také podle podílů, pr.oóež také příspěvky, které jedno·tliví člencv?
společenstva mají zaplatiti, jsou různé, jednak čIen společenstva, ktery
Vystoupil, po uplynutí rokn, kdy vystoupil, vůbec neručí za závazky,
sPolečenstvu pozděii povstalé. Ohle-dně každého člena společenstva bude
proto nutn'o zjistit nejdříve, ku krytí kterých scheclků a v jaké míř~
v jednotlivých případech má přisl>ěti. Veškeré tytD. náklady pro určenr
příspěvků musí býti vZ'a-ly v úvahu při zjištění jejich výše, ~ byl~~lt j~t;'
odporováno, dluž'110 o mch jednati a rozhodnouti dle § 7 (2) Clt. nar, v fIzení nesporném ježto zjištění pravdy rychleji a jistěji. bude docíleno
~. řízení po nesp~rném rozumu cit. nař. i(§ 173 (5) k. ř.; než v řízeni sP~:
ném. Námitka žalobkyně, že, nebylo-Ii před zav:demm r?zvrhove~" nzemí i"ozhcdnutoo otázce kdo jest členem spole'censtva a kolik ma podílů správce úpad'kové ;odstaty hy musil následkem připomínek člerm
sPole6enstvH' podávati vždy nové výpočty příspěvků, nezasluhuje dalšího pocvšimnutí jelikcYž k této možnosti bylo přihlíženo v dt. nař. v § 11,
který předpis:tl'i~ nov,é duda'tečné výpořty. Ustanovelní nařízení .ze dne
21. března 1918 jsou právem do'nucovacím, pročež nelze sc jim ui1a~
vyhno·uti. Žaloba eg II al 315/21 požaduje sice zaplacení 9000 K - nema
vša'k jiného účelu nei vrácení podí'lú společenstva, protiprávně zaplacených, Ale twké řeŠení otázky, zda žalovaná vypovědčla účinně své podílY,
zda hyla 'Oprávněna, požadovati a přijímati zapta'cení podílů př'ed' uplymutím doby, v zákone o společnostech vytčené, zda vrácené podfly společenstva mají býti považovány při výpočtu přísp·evků za aktivas,polečenstva, je~~t vyhraz,eno dle dt nař. 'OnomUI řízení, které' kst upraveno
cit. nař., p"ročež ne.rnůž'e býti rozřešena v řízenr sporném.
Ne j vy Š š í s ou d vYhověl částečně reknrsu, zmšl,1 napad,ené ume v
seui pokud jím rozsudek prvního' soudu a předchozí řízeln, byl·o jako- zmateč~é zrušeny coo clo nároku na zaplacení 9000 K, uplatňovaného žalobou
eg II a) 315/21 a tato žaloba byla odmítnuta a ulcžil' s",udu' odvolacímu,
hy vtom směru vyřídil odvo1ání žalované, nehledě k uvedenému důvodu
zmatečnosti: jinak rekursu nevyhcvěL
Důvody:

V,ouvislosti s prVln:ím odstavcem' stanoví druhý 'qdstavec .§ 7'rm'ří v
zení ze' dne 21. března 1918, čís. 105 ř. zák., že, není-li tu' př·ed\lo:k~adů,
za kterÝch může kO'nkursni komisařs.chváliti předložený výpočet pří
spěvků rozhodne konkursní soed s vyloučením pořadw práva, dle p·otřeby ~o prov·edemém vyh~edávání (§ 173 odstavec pátý kcnk, ř.l a po
náležité opravě výpočtu. V ~, 9 (1) téhož' nařízení pak S,CI p'h'p'ouští r,ekurs d'o schváleného výpočtu za podmínek tam uvedených. Pndstatný
rozdíl od předpis'ů zákona o výrobních a hospodářských společenstvech
ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák s.pOČívá' tu ", tom, že clle §ť,;, 64 ord!sta:v'ec druhý, 66, 85 odstavec druhý, 86 laholl! zákona nedopouštěl se
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upravný prostředek proti stvrzenému výpočtu příspěvkll, naproti tomu
každý společník byl opráViněn odporovati ,"~Iohou stvrzenému výpočtu,
pokuď jeho se týkal. Právní v}'znam § 7 <2) nařízení ze dne 2L března
1918, čís, 105 ř. zák. záleží tedy v tom, že hyla .odstraněna dosud pří
pustná žaloba společníků proti stvrzenému výpočtu příspěvků a na'proti
tomu připuštěn vyloučenÝ dosud rekurs clo tohoto výpočtu. Z toho plyne,
ž,e kOlruhmrsní soud, a podán-li rekurs do schváleuého výpočtu příspěvků,
soudové vyšší rozhodují nyní s vyloučením pořadu práva' o všech otázkách, jichž řešení by!'o dříve odkázáno do sporného řízení, zavedeného
o žaloMch clle §!§ 66 a 86 "álmna o ,společenstvech, K těmto otázkám náležejí však i ty, jichž vyřesení žalující úpadková podstata se domáhá
žalobou Cg II a) 314;21; jdel vlas,tně jen o' tc, zda,po p'řípadě do jaké
míry žalovaná

ručí pře's

tvrzenou

vj"pově'ď

a

[\'amítan~r př-ev-od

svých

závodníoh podHů (srv. Randovo .obchodní právo str. 315, - Stoss: Genossenschaftsrecht str. 260; - rozhodnutí nejv.soudn zlO, úncra 1897,
ČÍs. 1386 A C. 1945), O jiné otázky v t.o m t o případě nejde. Po'něvadž
usta'nOveni I§ 7 (2) nařízení ze dne 21. březrra 19,18, čís. 1,05 ř, zák., jest
rázu d'Onucovacího, uznal odvolací sDud právem, že, pokud se tkne nároků,. uplatňovamÝch žaIobou Cg II a) 314/21, pořad práva jest vyl'ou-čen,
avroto právem zrušil v tom směru rozsudek prvního 50,udu spo-Iu s před"
chozím řl2e'ním a .odmítl' žalobu pro zmatečnost dle I§ 477 čís, 6 c. ř. s,
Jinak aDe má se věc, pok1ld jde ,'O žal.obu Cg II a-) 315121. Tato směřuje
k, tomu, by žalo'vaná zaplatila 9000 'K:č za zb.oŽí, odehrané od sp01ečenstva,
které byly dfe tvrzeni žalobkyně bezprávně vyúčtovány na vypovězené
podily závodní. Zaplacením těohto 9000 Kč zvýšilo by se ovšem společenstevní jmění, jež ve výpočtu přís,pěvků jest vykoázlbli ,;§ 2 dotčeného
nařízení), ale jmění to mus.í býti ll1iapřed zjištěno, než' správce podstaty
přikročí ke sdělání výpočtu příspěvků, nebo! n tom, je-H něoo, částí spo-'
}ečenstevlll'ín.o jmění~

v rozvrhovacím

říz.ení

se nerozhoduje. Pro nárok.
§ 7 (2) zmíněniého na-

uplatňovaný žalohou Cg II a) 315;'21, ustanovení'

říze:ní tedy neplatí, v -tom směrul není vyloučen pořad .práva není tu
'
,
'
zmatk u '~ 477 čís, 6 c. ř. s, ane'lze za správné uzmati rozhodnutí wudu
odvol-acího.

Čls.

'O

1687,

Pokles rakouské měny není nepředvídatelnou příllOdou, jež by sama
zakládala nemožnost plněni dle § 1447 obě. zák.

sobě

<Rozh. ze· dne 23, května 1922, Rv I 518/22.)
Smlou'Vou ze dne 21. lisvopadw 1919 přenechali žalobci žalovanému,
obchodmiku, na rok 1920 používání svýoh tuzemských továrnich místností za roční úplatu 120.000 K, splatných čtvrtletně, Úmluva
bykl' pak ko'ncem roku 1920 prodloužena i, na r.o,le 1921. Jež!o·žal'ovaný
říj.nové SjJilátky roku 1921 neplatil, domáhali se jí žal.oboi, sporem. P r Dce s n I so u d' l' r vé sto I i c e žalobě vyhověl a uvedl mimo' jiné v d ÍIvo cl ee h: ŽalDvaný namítá proti va-lobnímu nárDku, jejž v plné výši
uznal, toliko hospodářskGU nemožnost plnění dle ustanoveni § 1447 obč,
zák., kter.ou spatřuje v tom, že žalovaný, přlslušník republiky Rakouské,
vídeňskému

nemá v obv·odu repuulíky Československé žáGného znaGnějšHlO jměn~í, bY
žalobcům pohledávku zaplatil, a že cllc nepříznivého kursu rakouske kDruny na zaplacení zažalované ,pohledávky potřeboval by přes 4,000,000
rakouských korun, Soudní dvůr, uvažuje, že nárGk žalob-nA vznikl ze
smlouvy, uzavře'u>é dne 21. listopadu 1919, p'Okud se týče dne 2, ~rosmce
1920 tedy v dobách, kdy valut'OVé poměry republiky Rakouske Olprolt
valuiovým poměrům v republioe Ceskoslovenské byly .i!~, nell~íznivé a
kdy, jak nespomo, kurs rakcuské knrullY byl daleko mZSI, I;ez koruny
československé a hospodářské poměry v repubhoe Rakouske byly neutěšené nabyl pře-s'Věďčení, že žalovaný jako obchodn.íb byl si tohú vě
dom a ~usel počítati při uzavírání smlouvy dne 2. ,wosince 19~,~, s 'tím,
že hude 'nuoen na zaplacení nároků ža,lobců vynaložil! da'leko vetS! sumy
~ korunáoh rakouskÝch, m,ž jaké se zavázal zaplatiti v mě~ě česko~~
sl.ovenské. Ta oko-In'ost, tvrzená žalovaným, že by zaplaceUlm utr~el
úplmou hGspodářsKou zk6zu, nemůže býti za.řaděna. pod r,~možn~st pinetU
pO' rozumu :§ 1447 obč. zák., poněvadž oko1'~osh, tu!o _ne!;lOZll0S! dl:,
tvrzení žalovaného zakládající, byly žalovanemu dobre znan:y II~ pn
uzavření smlouvy, jedmk tatO' tvrzená nemožnost sama o sobe nem nem.ožností trvalou a úpln.ou, jakou právě citované ustanovení V' § 144
obč. zák. pře,dpokládá, nýbrž jest to nemožnost P'Omíjejíc~, přecho,dna,
ovšem te1lfve v době, dne-s témeŤ nedohledné. O d vol a CI s o u d rOzsudek pO'Ťvrďil.
Ne j v y Š s í s o u d nevyhověl dov'Oláni.

7

DllVody:
, Dov-olání není opodstatněno v nižádném směru a bylo by, l"e pHls,tě
poukázati na správné odůvodnění rozsudků ohou ni-žších stolic, k nimž
bylo by vzhledem na vývody dovolání přičinitipollze toto: Dovolatel
domáhá se, jak v dov-olání uvádí, vlastmě je]]) povol-ení příročí do té d'O?y,
až se valutámí poměry Rakouské republiky, lež je leho domovskym
státem přiměřeně zlepši. Leč p-říročí lze povo'liti jen, když. tG zákon
připouŠtí; takového předpisu zákonného však není a hledí-I; dovolatel
stej1!ého výsledku docíliti tím, že' dovozuje, že nyn.í~p!acenl"vzhl~de"2
na ne utěšené valutámÍ poměry leho vlash le, nedoshzne, tud!z docasne
rnmožné,což prý má dle § 1447 obč. zák. za následek, že mu splnění
záW1Zku pro tentokráte ukládáno býti nemá, nalézá se na omylu. O ne~
mo~nosji place!t1í ve, smyslu § 1447 oM. zák. nelze vůbeC) mluvl:!' By!a--!,
judikaturou válečných let neďcstižnost plnění kladena IlJa ,roven llemo,znosti plnění dálo ,s,e tak j.en v takových případech, kdy nasledkem zcela
mimořfrdný~h a nepředvídatelných poměrů stalo se splněn!sTI11o~vy ně
které ~e stran v té mlře nedostižným, že by bylo wamen!ťlo J'ej! hospodářskou zkázll' a druhé straně pří11eslo právně neospraved'l'lllteInywoniunkJturální zisk, Těchto předpokladů však v 'tomto přípaďě zřejmě není.
Zalov.aný se ale a'ni nepokus.il -o dů-kaz, ž'e· jemu plnění závazku je m~do
s!i'žné mimo to llejde 'V tomto případě o nějaké ne·pře,dvídané mimořádné
s:tížení jeho závazku, straně' žalující nemá se dostati" něja~ého nadměr~
ného zisku ný'bržprostě jen splně'ní jejího .oprávněného natoku. Žalobm
poh1eďávk~ vzešla' "e smlouvy uzavřené zde 'O pao~! v~1"~bního, !,?dll1ku umÍ'stěného zde, měla býti place-na zde' VP, zdels1 mene z vytezku
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v}'robní činnosti, kterc)U ža!ovan~r provoz·oval zde a nemůže -se ž.aLovaný už pro[o odvolávati na pokles valuty rakou,!Zéj,;iona nepledvídatelnou,příhodu, jež jej uvrhla do nemožnosti plnění. Nemožnost plnění
tkvící pouze v osobních příčinách dlužníka nemá pro otázku splnění závazku vůbec žádného právního významu, právem pominut byl, důkaz
žalovan,ýmnabídnutý o tom, že v Cesko,lcvenské republice jmění nemá.
Čis. 1688.

Dodatek, vYjadřující nástupnictví ve firmě. musí z ní býti zjevný.
Přípustnost označeni "Čechoslovanie« ve firmě,'
(Rozh. ze cine 23. května 1922, R II 237,22.)
Rej s"t ř j k'O V ~T S'O II d povolil zápis firmy »Čechoslovamie«, továr.na
na hračky, dřevěné zboží a nábytek L. a K. v B. Rek u r sní s o u d
uložil navrhující Hrmě, by do 3 neděl opověděla k zápisu do· rejstříku
~:,vou fi;mu, ve znění ,právně dovoleném, ježto by jinak museI býti narlzen Jen vymaz z rejstříku. D ů v o ďy: Pokud stížnost směřuj'e proti
tomu, že rejstříkový soud povolIl zménu staré firmy, ačkoliv se v pod,"
statě jeclná 'O zápis nové firmy nov,t; utvořené obchodní společnosti veřejné, j'ež/to prý přejímatelé 'staré firmy změnili p'Údstatnou část na firmě
t.otiž j~éno osoby v ten smysl, ž'e přijdou do firmy jejich jména, p~očeŽ
JIm pry bylo jen volno veřejnou spoleonost přihlásiti pod' novou firmou
a dusJ.edkem toho měLa býti stará firma vymazána a novii firma zapsáma', ne,ni stížnost odůvodněna. Jde tu totiž v pravdě jen o' přechod staré
firmy ,od jedno-tHv-ce na veřejnuu spole'čnost, při kte'té změnu jména
nabyvatele firmy v jejím znění lze pokládati vzhledem na pře,dpiSi §. 17
obch, zák., že ve znění firmy musí bý'ti uvedeno jméno afesPlDň j'2.d'n.oho
veřejného sp(}]ečníka, za dodatek v'e smyslu § 22 ob ch. z{rk. dovoi'e'ný.
Neodporuje tedy poslup, jak věc rejstříkovým soudem byla vyřízena,
pe~t~pu dle, naJřízenÍ ze dne 26. dubn,"' 1906, de, 89 ř. zák. Proti tomu jest
znem ,firmy, .pokud -v něm jest nbsaž,enu' slovo »Cechos:lovalllie«, nedovolene, Toto slovo je patrná zkomolenina přfdavku "CeskosJovenská"
jenž je podle výnosu minls,terstva spravedlnosti ze'clne 17. září 1919'
čís. 20.456 nař. Č. 36 věstn. nedovolenÝ a s níimž dovo "Č.echos!ovariie,:
nehledě ani k oelkové POd'Ob'lOSti obou výrazů, zejmérua tehdy může býti
snadno. Zlaměň·ováno, kdyby ho bylo zneužívánO' ve zkrácené f.ormě
»Če,choslov.« továrnw atd-.
Ne jv y š š í s o u d nevyhověl dovol.acímu rekursu.
Důvody:

S-tíž~ost obrací se proti nap,ade,nému usnesení pouze z té příčiny,
ze relmrsnÍ sO'l1d pokl,ádá slovo ve firmě uvedené »Čechoslovanie-« za
nepřípu,stný dodatek, jelikož prý je patrně zkomoleninou přídavku, "česko
v

slove;',s,kS«, který byfpodle, výnosu ministerstva spravedln'osti ze dne
17. zan 1919, čís. 20.456 {čís. nař. 36 věstníku min.sIPmv.) označen za
nedovolený, a slovo »Čechoslovanie« mÍ!že s ním byt ,~nadno -zaměněno
obzvláště v užití zkráceném "Ceskosl,ov. továrna«. Stěžovatelťtm dlužn~

dáti za prav-dli, a-to· nejEn proto, že- slovo »Cechoslovanie« se jak'o 'jmén!o

podstatl1éli'ší od

přídavného

jména

"českos:lovenský«

,"' že firmy musí

býti užíváno ve znění, soudem p'ovol'eném, jinak by při zkrác-eném UŽÍ-

vání znění firmy, tedy jejím zneužívání byl ob,ehodní .scudoprávnčn proti
tomu zakročiti dle čl. 26 obeh. zák., ale též proto, že tu jde o' starou firmu,
jejíž znění bylo již právo.platným usnesením ze dne. 30. března 1920 povoleno. Aloe přes to nelze dovolací stížnosti vyhověti. Dle spisů jde tu
O' firmu kupce jednotlivce př-evedenou smluvně na veřejnou 'obchodní
sp'Olečnos.l, ve l(terémŽJlo případě nabyvatelka firmy jest oprávn,ěn1a vésti
dále tuto firmu vedle' čL 22 obeh. zák. buď nezměněně nebo' s d'Údatkem,

k ní připOjeným, poměr nástupnkký naznačujídm. Dusavadní firma zněla

"Ceehosl'Úva'llie, továrna na hmčky, dřevěné zboží a nábytek !iubed L
v BJ, kdežto firma nyní má zníti "Čechoslovanie, t'ovárna na hračky,
dřevěné zbcžl a' nábytek L. a K. -, B.«. Ze srovnání obojího tohotO' z'!lení
plyne, ž'e poslednějsí znění nevyhovuje předpisu čL 22 'Obell. zák" poněvadž tím, že slova !iubert J. byla nahraže,na slovy "L. a K.«, není vyzna'če,n nástupnický poměr nového nabyvatele staré firmy, nýbrž na místo
sitaré firmy 'n,astupuje firma nová, ač stěžo'vatelé toho niktef!ak nezam~'
šleH. Opačný názor rekur'Snlho .sondu nelze pokládati za správný, třeba
že ne,lze o tem pc·chybovati, že zásada pravdi,vosti firmy byla ustanovením článku 22 obeh. zák. prolomena, a že zajisté veřejná obch'Odní sP'0lečnost l11úže dále vésti firmU' kixpoe jednot;}ivce, ovŠ'em buď nczměnBnoLl,
nebo s dodatkem nástupnictví naznačujícím. Poněvadž navrž'ená firma
tomuto zákonitému požadavku nevyhovuje, jest zrušcvad usnes:ení rekursního ,Sloudu os,p,ravedhlěu'o.
Čís. '1689.

Nárok d'Omovníka na klíčné vflči nájemníku. Domovník nemá tohotO'
nároku, 'Obdržel-li nájemnik domovní klíč od vlastníka domu na základě
smlouvy nájemní, byť stalO' se tak p'řed pfisGbn<lstí zákona ze dne 30.
ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n., přísluší mu však, daUi vlastník nájemlÚku
klíč, aniž by plnil v tom směru závazek ze smlouvy nájemni.
Právo ku bezplatnému používání domovníhO' klíče může vlastník domu
vzhledem ku sh'Ora uvedenému zákonu 'Odvolati.
(J~ozh.

ze dne 23.

kvě,tna

1922, Rv II 96122.)

Nájemníci domu, v němž byl žalobce později ustanoven domovníkem,
obdrž.eli od domácíhO' domovní' klíč, za nějž z:a'platili jednou prO' vždy
4 K. Ža,lobce" byv ustanO'ven domovníkem, upozornil domácího·, že mu
ile zák'ona příslUŠÍ klíčm;; 4 K měsíčně, načež domácí ho zmocnil, by se
o t·om dohodl s nájemníky. Ježto nájemníci zdráhali se klíčné pi'aJtiti, ža~
loval d'Úmovník jednoh,o z nich. Žalovaný vznesi mezitímní návrh zjišfov.ací,· by bylo zjištěno, že žalobci' vůbec nepřísluší ,právo na klíčné, P r 0o e sní s o udp r v é s t o I i c e mezitimním rozsudkem oduzt,"1 žalobci
n~rok na klí'čné, DD d v 00 I a' c í oS o' u d rozsudek potvrdil. D ů V'O d y:
Smlouva nájemní mezi žalovaným a vlastnicí domů byla uzavřena ještě
před vydá'ním zákona čís, 82 z r. 1920 sb. z. a n. a jest oprávnění žalov.aného, by si klíčem, mu př'elnechan~Trn, ,otevíral kdykoliv domovní dvéře,
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částí smlouvy ná'jernní. Toto jeho právo~lehy.lo",,-7...J-fiH~!.rH--~--a-\r-ř'ení
sml,ollvy nájemni vyda1iym zákonem zrušeno, zejména ne zákonem
čí". 82;20. Zákon te,n nepůsobí zpět, neboť zpčtnápůsobnost tam vySlovena n:cnÍ' a §, 9, i'enž n ,odměně za pon.echání, klíče mluví, donucovacího
rázu nemá (§ 15 cit. zák.). Proto ,právo na neobmezené užívání domovních dveří klíčem žalovanému svého času Odevzdaným trvá jako právo
ža,lova[jým ještě před vydáním zákona čís. 82/20 nabyté, i nyní dále
~§ 5 'O'bč. zák.) a nemúže býti právo, ,to jednostranným j'ednáním promj'ímatele' nebo dokonce osoby třetí, v tomto případě žal'Obcem, obmezello
nebo zruš-eno. Zákon čís. 82/20 upravu-je pouze právní poměr těch nájemníklů', kteří za jeho platnosti klíče k domovním dveřím ocl majitele domu
neobdrželi a i ti nejsou o sobě v žádném právním poměru oproti domovníko,vi; jen tenkráte, nevJ'ďal-lii jim vlastník domu klíč, jsou nuceni
uzavírati s domovl1!íkem smlouvu námezdní -nehO' jiuc II smlouvu úplatnou
po f.Qzumu § 9 ,Qdsitavec druhý a věta první a ďruhá oďs,(avce /fetího cit.
zák. a jsou pak vůči dom'Ovníkovi stranou smluvní. Dá-li však vla'stník
sám jim klíč domovní, pak musí sám domovníka od'škcdniti II nájemník
zase ne,ní v žá·dném závazkU' oproti domovník'Ovi. V tomto případě není
tedy žalobce 0'llrávně1l1, klí6né po žalovanéni žádati. DJe. odvolatele bylo
by to ohoha'cení nái'emní'ků na úkor vlastníka, kdyby ten musel odškodniti domovníka. Než n§Cmitka ta je zde bez významu; neb'Oť zde se nejednáo to, hájiti zájmy vlastníka domu, nýbrž běží pouze o to. zclali
žalobce jest oprávněn žádati klíčné po žalovaném. Ostatně žalovaný není
obohacen, když vyk;onává pouze své právo 'nájemní a k tomu přináleží,
jak zmíněno, otvírati domovní dvéře klíčem, svého času mu přenechaným'.
Ne Jv y-Š š í s 'o II d z'amí-tI žalo'van}rm učiněný mezitimnÍ' návrh zji~fovaCÍ'.
Důvody:

Jest přisvědčiti nhom nižších soudů, že d'omovník podle .~ 9 zák. ze
dne 30. ledlla 1920, čís. 82 sb. z. a [j., nemá proti nájemníkovi nároku
na klíčné, když nájemník obdržel domovní klíč od vlastníka, a DO ani
tehdy ne, když j.ej od vlastn,íka: obdržel dříve,mež zákon 'O domo'vníckh
nabyl působnosti. Zákon [jerozeznává, zd'a: vla,stník dal nájemníkovi klíč
dříve již nebo teprve' po té, když zákcn nabyl již pÍlSO'bnos:ti, nýbrž odlmzuje vždy domovníka jen na vlastníka< <lomu, daHii tento' nájemníkovi
klíč. Ustan'Ovení zákonné jest odůvodněno úvahou, že tu není právního
důvodu, z kterého by domovník P'O nájemníkovi mohl odměnn žádati,
k~:ryž mu ani rueotevírá domovll!Í'ch dve·ří ani mu nedal klíče k užívánÍ.
Poněvadž však ,práv," tím jest domovník zkrácen ve svých příjmech,
že nemůže tád'a!l odměny po nájemci, ukládá zákon vlastníku, by domovníka za tuto ztrátu odšk'Odnil. Tyto zásady platí však }en teMy, nenHi
tli zv'láštního prá'vního poměru, který opravňuje domovnlka žádati přím'O
na nájemníkovi klÍ'čné, ač tento obdržel klíč od vlastníka.DIe názoru dovolacího scuďu takový zvláštní právní poměr zde jest. VlaiS,tn'[k domu byl
nájemní smlouvou zavázán, ,umo'žniti žalovanému jako nájemníkovi, by
kdyklonv i v době, po kterou dům má býti uzavřen, <lo něho volně mohl
vcházeti' a z něho vycházeti, měl, však na vúli, dálí buď k tomu účelu
ža'lovanému klíč domovní k volnému užívání ·nebo zaříditi, by mu do-

movl1íkem kdykoliv na jjožádCmí bylo otevíráno. Smluvní nárok na klíč
byl by měl žalovaný jen tehdY, kdyby si v nájemní OI1:;louvě byl vymínil:
že mu d-om;ovní kHč k po,užívánÍ' .p·onechán býti musL Ze vlastník taikovy
závazek na sebe -vzal, žal:ovaný netvrdí, udávaje pouze, že obdrž,ell' klíč
od majitele demu ihned při nastěhování v r. 1916, netvrdí ",šak, že se
tak stal,Q na základě závazku, nájemní smlouvOlI' převzatého. Nelze proto,
souhlasiti ,s míněním odvóladho ~'oudu, že nprávnění žalovaného P,QužÍvati domovního klíče jest částí nájemní smlouvy, spíše š'lo tehdy 'Ů' pouhé
nezávazné povolen,í se strany vlastnil;a, klíče užívati, které vlastnlk mohl
kdykoliv odvol'ati, kdyby byl uči1Íil jiné vhodné opatření, by nájemníkům volný přístup k jejich bytům zajistil. I když se připustí, že v r. 1918,
když vlas:tnicedomudala poříditi nový klíč domovm a clala si žMovaným zapPatiti ~áklady za jeho zhotovení, iiné náklady za používání po
něm nežMajíc, žalovanÝ nabyl práva, nadále b'ezplatně kliče užívati,
dl'užno přece podle §, 914 obé. zák . .přiznatl vlastnici oprávnění, odníti
žalovanému toto právo na bezplatné užívání kIíče z důležitých důvodů.
Za takov~r dMe,ž.itý důvod j'est uZlIl!atí ustanoveni nového zákona, z'avalzuHel vlastníka d'Omu, by odškodnil dom,Qvníka, dal-Ii nájemnílmvi klíč;
nehoť není po'chybnosti, že by vlastni ce nebyla žalovanému bezplatne
užíváni klíče povolila, kdyby byla mohla předvídati, že jí tím vznikne
závazek odškodniti za to domoV'n1ka. PrvÝ sO'!ld zjistil, a zjištěnl t'O, zů
sta-ID U'e~měnéno v druhé sto~id, že vlastni-ce dc-mu., když ŽaJohC'e· nastoupil ,s,vou službu jako domovník, upozornila nájemníky, že žalobce
iest 'Oprávněn, požadio'vali od nkh klíčné. Tím dala zřejmě na Jevo, že
ne'povoluje nadMe bezplat'll'ého už,ívání domovních klíčů, nýbrž žádá, by
z užíváni byl dom'Ovníkovi placen předepsaný ]loplatek. K' tomu byla dle
toho, co bylo řečeno, oprávněna. Jeliko'ž žalovaný se nezřekl dalšího
užívání klíče, nýbrž h,O' i na dále používa,l, scuhl'asi! mlčkY,s tímto návrhem a jest proto povine'n, poplatek zapJ:atiti a to podl'e· §s' 881 a 882
obč. zák. přímo žalobci.
Čis. 1690.

Zaplatil-Ii dlužník před výkonem exekuce k rukám výkonného orgánu,
iso~ veškery exekuční úkony bezpředmětnY. Otázku, zda placení st.alo se
právem a penězi dlužnlkovými, nelze řešiti v řízeni exe,kučním.
(Rozll. ze dne 24. květrua 1922, R I 598;22.)
Dne 28. bř'B,zna 1922 přišel do bytu dlužníkova výkonný orgán, by
provedl zájem Pf'O pe'lléžitou pohledáVku vymáhajícíhO' věřit",l,e, je,žto
mu však manželka dlužníkova vymáhanon pohledávku zaplatila, u:pustil
od zájmu načež 'exeknčnl s.oud vyrozuměl strany, že zájem ne'by] předse
vzat. Tého·ž drue· 22. března 1922 zahájeno bylo o jmění dlužníka řízení
vyrnvnad a vyvěšena vyhláška vyrovnací na de,slce vYf'ovnacího' soudu.
Ku stíŽ[j'osti d!lužníka prohlásil rek u I' sní s o u d, jenž byl záf'ov€ň
vyrovnacím soudem, výkon exekuce :1)e dne 22. března 1922 neplatným
a ,nařídil vymáhajídm~ věřiteli, by vráHI ctlužníku při výkonu zaplacený
peníz. Dů v,Qdy: Usnesením ze <lne 28. března 1922 zaháj,eno bylo
H jmění dluž'liíka vynyvnaCÍ řízení a vyh,lláška vy.rova1ad téhož dne na
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soudní desce vohoto soudu byla vyvěšena. EJ0ekuce:~o-;;{ŽtuTck:- povolená
ještě před zahájením vyrovm·cího řízení. tudíž platně. provedena byla
dne 28. března 1922 a manž'elka dlužníka zaplatila při výkonu pohledávku
Si příslušenstvím oelkem 919 K 30 h a čá:stka ta odevzdána byla výkofrným orgánem zástupci vymáhající věřitelky, Poněvadž dle ustanovení
§ 10 odstavec prvý vyr. řádu od vyhlášení řízení vyrcvmťcího nelze proti
dlužníku nabýti ani práv zástavních ani jím při exekuci nesmí býti placel>o a právní účinky vyhlášeného· řízení nastupují podle § 7 vyr. ř. již
počátkem dne, kdy vyhláška na soudní desku byla přibita neměla dne
28. března 1922 exekuce proti dlužníku vůbec býti vykonávána a, stalo-Ii
se' tak, měl výkon býti jako nepřípustný zrušen a důs[edky jeho odčiněny.
Neprávem však prvý soud usne,s,ením ze dne 29. března 1922 výkon exekuce a nastalé při něm plaeení sohválil a strany o něm vyrozuměl.
Ne j vy Š š í s o ud obnovil usnesení prvého s'0.udu.
Důvody:

Podle pr'Otoko,lu výkonného orgánu ze dne 28. března 1922 a obs~hu
rekursních 'spisů obou stran je zř.ejmo, že pohledávku, k jejímuž zajištění
mě! býti """"kuční výkon pro'vedell, zaplatila výkonnému 'Orgánu za
cJilužníka jeho manže,lka, že jí výkonný orgán 'na zaplacenou částku vyjal
kvitanci, od výkonu exekuce proto upustil a částku tu octevzd'al zástupci
vymáhající věřitelky. Z toho jde, že pohl'edávka vymáhající věřitelky
byla manželkou dlužnfkovon dobrovolně zaplace'na k ruko-um
výlmnného orgánu ve smyslu § 25 odstav,ec druhý a 46 ex. ř., 379 odstav,ec čtvrtý druhá věta j. ř. a náv,odu PfOo výkonné orgány I. clíI 20 a 21.
Nejde tudíž 'O skutečný exekuční výk,nu, o zabavení neh odejmutí peněz
v cestě eocekuční ve smyslu § 261 ex. ř., nýbrž o do b r'O voDl n é z aplllJce"uí dluhu dlužníka vymáhajÍcímu věřiteli k rukoum výkonného orgánu, který jest oprávnčn placení takové jménem
vymáhajícího véřite],e přijati a je kvitovati a má tedy dle zákona postavení jeho zmocnitele, § 25 odstavec druhý ex. ř., §§ 1412, 1424, 1426'obč.
zák. Zaplacel1ím takovým, .s:tmnami samo'Volne pwvedeným, jsou veškery
úkony exekuční bezpřiedmětny " exekuční s.oud nemá již jiného' úkolu,
@žli strany o tom vyrozuměti, je·]! toho třeba. Otázku, zda placen'O
bylo penězi dlužníka či osoby třeti a zda placení stalo se práv"m či neprávem, nepřísl-ušÍ' v exekučním ř'Ízení řešiti.
Čís. 1691.

Ucíána·li za souhlasu obou stran kupní cena penízem nižším, než skuumluveno, by zkráceny byly veřejné dávkY, jsou knpitelé povinni
nahraditi prodatelům pOlovinu p'Okuty, již tito následkem nesprávného
údaje zaplatili, byť i prodatelé nepo""'li stížnosti do výše pokuty,
tečně

(Rozh. ze dne 24. května 1922, Rv I 200i22.)
Žalobci prodati žalovaným ,pozemek s';hp'O 23 K, v písemném vyh.otovení smkmvy však uvedli 10 K z," 1 sáh. Ježto pak, žal'Obcům byla
vzhledem k tomuto ne.správnému údaji vyměřena dálvka z příl"nstkll hod"

noty zvýšená 'O 100 proc., domáha:li se polovice tohoto zVÝškuna žalo'vaných. P r 'O c e sní s 'O udp r v é s t o I i ce žalobě vvhověl, shledav
sPoluzavinění žalo'varýeh na nesprávném ud'ání kupní ceny. O d vol a c í
s 'O U d žaLobu odmítl. O ů vod y: Právem odw}lali se žalovaní, neboť
nehledě k tomu, že v tomto případě nej'edná se o ško'du, kterou hy ž"lovan1 byli způs'Obili ža],obcům a není tu důvodu dělení škody dle ustanovení
§ 1304 obč. zák., když ostatně vina žalovaných ani pmkázána není jest zvýšená dávka zemská o 100 ]Jroc. vyšší veslkute'onc>sti trestem,
který zemský inoSPektwát ukládá osobě, již za proviněnoU' pokládá. Dle
ustanovení § 15 p.atentu ze dne 29. p,Í'o,s;nce 1915, čís. 83 z. zák pro Čechy
jest zcizitelI povinen platiti iávku z přírůstku hodnoty a tepne v pří
padě ne<1obytnosti její ručí .,1ahyvateL Dle § 17 téhož patentu jest 110vinell úřadu vyměřovacímu oznámiti převod a veškeré vysvětlení dáti
ten, kdo dávku jest po·vinen platiti, te'dy zcizitel, a dle us[anovení § 23
cit. pat., když povinný dávkou učiniti tak opomene, může se mu bez
trestn-ího řízení zvýšená dávka předepsati. Trest jest tedy uložen žalobcúm jakožto zcizitelům a nejscu o,prá vněni přeslunouti jej na osobu jinou,
zde žalované.
Ne j v y Š š í s o II d obno·vi,1 rozsudek prvéh.o soudu.
l'llvody:
Vina

žaloval1~Tch

záleží v tom, že v p'Ísemni

smi},ouvě

udali cenu kupní
míti
byl
v omyl u veden a dávka' neb poplatek zkráceny, což se delo patme tlťkié
neho dokonce zvláště v prospěchu žalovaných, kteří dávku z pří'fůStku
hodnoty ve smlouvě na ,sebe vzali. Že jen žalobd jako zcizova!elé' byli
k 'Oznámení p'řewdu vůči úřadu po'vinni a že tedy trest mohl stihnouti
Jen je, nevadí prank, 111ebof nejde o' poměr vůči l úřadu, TI3Tbrž mezi stranami, a tu přestupck byl ustanovením smlouvy, udávajícím nesprávnou
nižší cenu, mezi -oběma sltralnami· umluven; právě v intenoíC'h toho ustanovemí a tedy souhJa,sné vůle stra'll!neměli zcizovatelé oznámení učin]ti
jinak, než dle nesprávného' ob~ahu 'smlouvy, 'jsou tedv spolu intellektuelními pův'Odci a pomocníky přestupku', a je to proto s'pravedlivé, by pokutu nesli spolu také onl. Pokuta je právě škoda, kte'tá zcizovatelům
z jednání jejich vznikla, .a kdyby jen sami na 'něm byl'i vinni, nesH by
škndu sami, protože však ža!'ovaní jsou spoluvinni, je vina s pol e ČTI á
a nesou tedy obě strany i ško,du s p o I eč II ě; s,po'lečná vina v účincích
svých je úplná ,obdoba t. zv. vi'lly" dělené. {), níž §. 1304 obč. zá:k. ustanovuje, že obě strany ne-soUi škodu pomerně a kldyž se p 1 0měr určitu ne'd'á,
rovným dílem, a proto to musí platiti dle § 7 obč. zá:k, i zde. Odvolací
soud dospěv k mylnému názoru, že žalovaná žalobcům za pokutu neručí,
nezabýval se'odvolacím dův'adem ža'l'Ovaných, že řízení je neúplné, a
spadá prMo vyřízení důvodu toho, na d'Ovolací souJ. Prý nezji,štěna vina
jej.ich a maximálnl výše pokutv. Avšak vina vyplývá z t'Oho nezvratného
fakta, že podep,sali smlouvu u vědomí jejího ,ohsahu, t. j. nesprávného
udání ceny (10 K míst,o 23 K), jak sami přiznávaJí, a· co' se týče' pokuty,
rozhoďuIe pokuta skutečně ul.o'žená, o jejíž výši není sp'oru, nikoli pokuta, jaká dle předpisu uložena býti měla, 'nehoť trestní vina zál'eží, jak
nesprávně, nižším penizem, 'než 'kterým smluvena byla, OOŽ nemohlo
prá:vě jlného úče'lu, než aby úřad d'ávky neb p,oplatky vyměřujíci
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dOi\"oděno, ve vědom-č-'-,,-uG§prá 1;Hém Hdání kLl'11Tri-TerrY~lltlrnl! v nepo-ilánÍ

rekursu proti vyměření pokuty.

Čís. 1692.
čis.

Zajištění půdy drobným pachtýřům l(zákOn ze dne 27. května 1919.
318 sb. z. a 11.).
PožaGovaci právo na stavení ve smyslu § 28 zák. není obmezeno pouze

shndovaly podmínky pf'ohlásenÍ za mrtva a s tím spojené rozvázání manželství na Slovensku s právem zde platným. Tomu n~svě'dčuje dále též
předpi,s čl. V. <3) zákona z 30. června 1921, čís. 252 sb. z. a n .• abY v tom
pří:padě byl nezvěs,tnému vždy zřízen opatrovnlk, což by ji'l1ak neměl'Ů
účelu.

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekur.sll, neshledav podmínek § 16 nesp. říz.
Čís. 1694.

na tOho, kdo staveni sám vYbndoval.
(Rozh. ze dne 24. května 1922, R II 239,22.)

o b a niž š Í s o u d y přiznaly pachtýřům do vlastnictví též stavební
. parcelu, na níž byfo zbudováno, stave'ní, jež požadovatelé kou·pili cd
svých předchůdců.
Ne j v YŠ š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu a uvedl v otázce,
o· niž tu jde,
v

důvodech:

Dle § 28 .požad. zákona má požadovací právo také majitel "tavení,
zbndovaného 'na pachtova'llém pozemku, nehledk k době, po kter'olU pacht
tť;,á. Toto ustanovení nelze vykláďati úzce, ježto tendence zákona o drobe
nych pachtýřích směřuje k tomu, by poměr pachtovní, trvavší po zákonnou d01bu, .se ustálil a se změnil ve stav trvalý tak, aby propachtovatelé, vyhověvší zákonným podmínkám, stali se vlastníky užívaných
objektů. Nelze proto ustanovení t'Oto obmezlti jen na majitele stavení;
jenž je sám vystavěl, nýbrž i na jeho nástupce, třebas ani nebyl z rodiny, a to bez oh'ledu na to, .P'Ů jakou do,bu stavení ve vlastním držení
měl a po jaklou dobu měJ v paohtu pozemky kolem ležíCÍ a se stavením

hraničfcL

Čís. 1696.

Byla_Ii za platnosti zákona ze dne 21. června 1921. čís. 252 sb, z. a U.,
podána žádost za rozloučeni manželstvi pro manželovu nezvěstnost když
byl již manžel prOhlášen za mrtva, jest o této žádosti znovu zavésti řízeni.

(l('Ůzh. ze dne 30. května 1922, R I 639/22.)
Když bylI nezvěstný manžel usnesením ze dne 25. února 1922 pwhlášen za mrtv.a, žádala manže'lka, by manželství bylo p'Whlášeno za
rozvázané. S o udp r v é s t .o 1 i ce zavedl ve smyslu čl. V. zákona ze
dne 21. června 1921, čís,. 252 sb. z. a n., řízení a, ustauoviv opatrovníka,
určil nO'VOli šestiměsíční vyzývaCÍ lhůtu. Rek u r sn f s o u d usneseu[
potvrdil. O ů vod y: Napadené usnesení vyhovuje § 9 odstavec čtvrtý
záklona ze dne 16. února' 1883, čís. 20 ř. zák., pod'!e kterého bylo v tomto,
případě zákonné řízení znova, prt'ovésti. Toto usta'novenli zákonem ze dne
30. června 1921, čís. 252 :sb. z. a n., nebylo zrušeno, nýbrž zacho'Váno,
což je zřejmo z článku III. bod. 4 lit. h) pak d) a násl. Nehoť tím byl
změněn zák. č.l. I: 1911, platící pro Slovensko, z toho důvodu, aby se

Zákon ze dne 15, dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n., o exekuci na platy
a výslužné zaměstnancův a jejich pozůstalých.
,
Rozdíl v. ceně uhli, jež železničnímu zřizenci jest poskytovano v režijní ceně, proti obchodní ceně, uelze započitati do jeho služebního platu,
(~ozh. ze dne

30. květn'a 1922, R I 641/22.)

Dlužnik měl jako ·dělník na dráze w.ční mzdu 2810 Kč a kromě toho
ohdržel ročně režiiní uhlí, čímž vyzískal vzhledem k o'bchodní ce'ně uhlí
dalších 900 'f(:č. Žád'o'S'1 jeho, by zruŠ'ena' .byla exekuce, po'Volená na příl
jem je'ho, pokud přesahoval 3000 K, oS o udp r v é s t o I i c e z~mítl. O lIv () d y: Dle § 3 dr111lá věta záklona ze 1'l1e 15. dubna 1920, ČIS. 314 sb.
z. a n. n,kok ru;t 'Odebírání režij:níh'O uhli, .poskytující zisk na majetku,
nelze ;ahrnovati pod platy nalurMní neb pocLobnéplaty a není tud,íž
z exekuce vyl-o učen a to tím méně, že' železničnl dělníci !lidi i před
v:í:lkou nárok na režii'ní ublí. Rek u r s u í s o u d e)tekucl zrušil. O úvod y: V tomto přípaďě sluší toliko posouditi, zda rozdíl v ce'l1ě uhH
poskytované dl'llžníko'vi ja,ko dělníku dráhy za režijuí, t. i. opmti obvYklé
obchodní ce'ně uhlí za nižší ceny, s'luší zařaditi do služebního, plalu jmenovaného zamě's<!nance či nikoli. Zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314
"h. z. a n. v § 3 z exekuoe vylučuje ,dvojí druh platů, a to jednak drae'
hofni přídavky. poskytované vzhled·em na mimořádné drahotní poměr>:
vyvolané válkou jednak platy peněžité a naturální, určené k zapmvem
n:í:khdu veřejné 'sDužbY. jak,ož i pohřebné a ]",odohné platy. výrazem tímto chtěl dozajista zákoll! vyjmouti z exekuce vše; čeho zaměst
nanci kromě stá!)ýoh příjmů služebních pod jakýmkoli titulem (zvláště na
naturaliíchl se dostává (sro'Vn. úvodn, slova § 3 zák. »vedle pevného
olatu,,). Levnější ublí, zaměstnali·cům dráhy po.skyto:vané, není vš;rk vůbec
t'ádným 'platem, a 'nejsouc p,o'skytováno zdarma, může .sotva i za naturální dávku býti pov.až,cváno. Jest pouhon v Ý ho d'Ů u poskytovanou
příslušníkům dráhy stejně jako ú.'fnčRé jízdné, jehož jim i jiným státním
zaměstnancům se <1ostává. Objem výhody té řídí se osobní' po'(řebo'u zaměstnance, cemrmi v ohchoďě ob'Vyklými i úpravou cen uhlí rc.žijního
a jest onen cenový rozdíl už pro sv@ naproston neurčitost a kolísavost
nevbodným by mohl býti považován za' pe'Vný služební plat. Každým
způsobem ;ak vzhledem k doslovu ,§ 3 (1) cit. zák. sluší výhodu tu z exe-'
ku ce vyloučiti stejně jako nel:ze spatřovati plat exekuci podro'bený ve
zlevněném jízdném železničních i státních zaměstnanců.
Ne j v y Š š í s o' u d nevyh,ověl dovolacímu rekursu.
Ci"i.ll1í rozhodnut!. IV.
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třetí, totiž společnice K:arlY K-ové vůbec, tak že ani existence nějakého,

Důvody;

Napadené usnesení rozřešiío 'slpornou otázku vÝStiŽUJ'ílll zp,ůsobem,
a stačí proto poukaz na jeho o,důvod',ění. Stížnost neuvádí okolností, jichž
by rekursní soud nebyl pr'obrall., Je sice pravda, že slevou při nákupu
životních potřeb zvyšuje se ne pří m o roční příjem dlužníkův. Naproti
tomu jsou služebními platy ve smysl'u .§ 1 zákona ze dne 15. dubna 1920,
ČÍSI. 314 sb. z . .a n., jen pří m é dávky peněžn!Í a' naturální, v něž uvedené slevy vzhledem k jich neurčito"ti a měnlivosti započítati nelze.
Čís. 169,5.
Nest~či označeni firmy »bratří X«, tvoří-Ii veřejnon obchOdní společ
nost více společníklÍ.
Zastupování a znamenáni firmy veřejné obchodllÍ společnosti musí
se krýti.
(Rozh. ze dne 30. května 1922, R I 6ssi22.)

Rej s tří k o v Ý SI o U cl vrátil o'PO'věď k opravě a Joplnění v těchto
směrech: 1. Dle opovMi zní firma: »Hotel 1., Bratří 'I(-ové« a sestává
společnost ze tří společníků a toO: a) Karly K-ové. b) Aloise I(-a a c) Jana
Kj-a. Z toho zjevno, že společníky jsou nejen Alois K. a Jaur K'., ohled'ně
nichž prokázáno, že jonu bratry, nýbrž i Kal'la K-ová, která s nimi
v tomto ,příbuzenském poměru neuí, tak, že na ni doda,tek ve fiirmě
.)Bratří<~ vztahovati 'se pemůže a, poněvadž tu jde
firmu spol!ečenskou,
nutnO' připojiti ku znění firmy dodatek, nasvědčující tomu, ž,e kromě bratří
K-ových je též společnici Karla K-'JVá, by doslov firmy odpovídal před
pisům čl. 17 obClh. zák. 2. NepNpustno jest, by k zastullKl'vání společurosti
- jak navrženo, oprávněn byl každý ze společníků ,samostatně - nac
pro-ti tomu ~namenání firmy díti se má vždy dvěma kterýmikoU společ
níkYSloubonrě, nebof právo a způsob znamenací jest tolik'o d\'lS1edkem
práva a způsobu zaslupovacího, tak že obojí musí se vždy krýti, jsou-li
všichni spoIečníci, jako v tomto případě, k zastupování ,společnosti oprávněni (čl. 86, 'Odstavec čtvrtý obcll. zák.). Rek u r s 'll í s o II d usnese'ní
potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

°

Doslov firmy: »Hotel 1., Bratří K-ové" neodpovídá předpisu pra'vdivosti firmy, plynoucímu z uMauo'vení článku 17. obch: zák. Jde tu o obchodní společnost veřejnOU (čl. 85 a násL), na niž čI. 17 obch. z:ik. se
vztahUje. Požadavek pravdivosti firmy takové plyne z ustauovení o způ;
sobu, jakým se společnosti tako'Vé tvoří, a účelem jeho jest oehrana
obecenstva ,před nepravdilVou firmo'U, af již by bylo zklamá,ní zarnyš,leno
čiIi nic. Ze samotného doslovu firmy mají býti již mčební poměry obecenstvu patrny. Opovězený doslov praví pouze, že majiteli (společruíky)
této obchodní veřejné' spoIečnosfii jsou »bratři«, nepraví se 'sQce kolik
bra.(rů, aV1šaJc dva bratři skute'čně ve mrně jsou, a· neoznačuje se' tedy
slovem bratří nic nepravdivého. Avšak v tom, že vynecháno jest jméno

třetího ještě společníka z doslovu firmy (na příkl. dodatkem "a spoL,,)
patrna není, jeví s',e {',značení, firmy nepravdivým, a pro'to právem soudY
nižších stolic odepřely zápis firmy :lo obcl1O'dnlho rejs,tříku. Rovnět
dlužno sdíleti názor soudů nW<ích, že zastupování a znamenání firmy
musí se krýti. Je protismyslné, by znamenání firmy dělo se vždy dvěma
společníky, ale zastupovati firmu aby mohl každý ze sPole'čníkůs'amo:
statně, nelze pHpustiti, by jeden ze společníků ústní smlouvy samostatne
uzavíral, avšak k jich písemnému vyhotovení aby bylo nutno přibírati
společníky dva. Čl. 86 čís. 4 obch . .zák. předpisuje, že v ,opovědi nutno
uvés!ti, zda jenom jeden nebo někteří ze společníků firmu zastupo'Vaťi
mají, kteří to jsou, a zároveň, zda právo to jeru společně vykonáváno býti
může. Od'p,oroval,o by ,opovědi ve směru tom učiněné, kdyby platilo pro
písemné projevy společnosti něco jiného než prO' ústní prohláš-enÍ, ač přece
způsob, jakým chce, firma znamenati, jest pouze písemným projevem teho,
co ústně ujedll,áno by!.o. '
Čís. 1696.

I(dy lze PO rozumu § 428 obč. zák. uznati, že předatel dal pro k az a tel n Ý m zpŮSObem na jevů zákonem požadovanou vůli.
(Rozh. ze dne 3Q. května 1922, Rv I 6oi22.)
Žalobkyně měla doda,(i' žalované firmě celkem 300 tun zinku, a dodala
,je pos!rnpně až na 19.iOO kg, jež! jí byly ukracleny, a vrátila žalované část
KUp!n" ceny, vypadaiící na ukradené množstvÍ. Ž"l!obou domáh"la se vrácení toho;to zpět vyplaoeného peníze, tvrdíc, ž,e krádež jde na vrub žalované, p·oněvadž se stala v době, kdy žalobkyně měJa zlrnk v držení
pouze jako uschovatelka žalované. O b a niž š í s o u d y tal,obu zamítly,
o d v 'O 1 a c í s o u d z těchto d ů v o,d ů. Nesprávné posouzení právní.
shled'ává dovolatelka v tom, že prvn! soud d.ospěl k závě'ru, že lJlezi stra"
nami nedošlo k uzavřeni 'smlouvy s,chovad ohledně 235 tun zinku, že
žalovaná "enabyla vlastn!ctví zinku toho dle § 428 obč. zák. a ž'o' až d,o
skutečnéh.o mdožení zinku d.o vagonů na stanici stihá ztráta zinku iako
náhoda žalobkyni. Než závěry tyto dlužno uznati správnými. Že by km
vzniku ,sm~ouvy schovací bylo nezbytně třeba fysického odevzdání a pře
vzetí věci a že by k tomu dle úkoluosti nestačilo odevzdání (převzetí)
věci prohlášením, první soud nikde nepravÍ. Že by vycházel' zlohoto
názoru, nelze d-ovoz.ovati z to'ho, že ,označuje smlouvu schovací jak,o
kon'trakt reální. JS!OU pwto vývody ,odvolání, napadajicí onen dnmněIý
názor prvníh,o soudu, bezp'ředmětny. První sDud zdůrazňuje, že smlouva
schovací vyžaduje, by vl a's tn ík 'nebo de ten tor věci odevzdal ji
do uschování, a dovodil správně, že žalovaná ne.byIa ]iřednalo'žením
zboží do vagonů vlastniví a"i dete!ntorkou, že zinek nebyl žalované odevzdán ani pr'ohlášením dle § 428 ,0M. zák. a že také nebyl odevzdán 'll a
s k I a d ě žalobkyně úředníkům firmy Sch. Je také plně souhlasiti s názorem, že tím, že žalo'vaná žádaIa žalnbkyni dopisY z 20. a 22. listopadu
1919, by jí dala zakoupený zinek k disposici, a tím, že žalobkyně prohlásila
dopisem z 9. prosince 1919, že ža!ované zinek dává k di'SPo,sici aze;ža33'
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10 loky llě) ,dě lila tu s'ouča s11t-talre-ihTI1i§-:',ctr:;-m,dlJ~11l k~n,,-a',rE'ht-Sll1t()U'1'y
schovad ani k odevzdání zboží prohlášením ve smyslu § 428 obč. zák.
Dopisy z 20. a z 22. listopadu 1919 ohražovala se žalovaná jen proti
úmyslu žalcbkynědodati žalov'mé zatím jen část zakoupeného a již pře
dem zap'laceného zinku a zbytek dodávky oddáliti na leden neb únor 1920.
V obou cUop'isech poukazuje žalovaná k tomu, že koupila zinek k pmmptnímu dodání, že jej také ihnod zaplatila a že je proto žalobkyně povinna.
když neuí naložení ihned možné, míti ziuek k dispo'si'Oí žalované na skladě,
to jest míti jej pobotovč, aby jej mohla na požádání předati. I když žalovaná v dopisech těch užila výrazů, že zinek patří' H a že je pro ni II žaloblwně na skladě, ndze sLovům těm přikládati jiného významu, než že
žalovaná tím jen zdůrazňovala, že jíďp řísluš1 {obligační) n,árok na promptní
dodání zakoupeného a již předem zaplaceného zinku a že trvá na splnění
sml'0nvy dle původního ujednání. úmy ó' a vůli ,han, přivOditi převod
vla,stnictví prohlášením {§ 428 obč. zák.) a uzavříti s druhou stranou
novou, schov.ací smlouvu, nelze ani z dO'pisů žal,ované z 20. a z 22. listopadu 1919 ani z dopisu strany žaluj,ící z 9. pro,sinee 1919 důvodně <1ovo2!ovati. Ndze také nahléd'nouti, z jakého dův'odu by byla žalovaná brala
na sehe nebezpečí zboží, ;'ehož dosud ani neviďěla, '0 němž nevěděla, jak
jeu'loženo a s' nímž faktick,y disponovati nemohla. Vý'vody odvolatelči
ny, že žalovaná ohtěla si tím opatřiti trestněprávuí ručení ž,a'lobkyne za
uschovaný zinek, nejsou nikterak přesvědčivé. Tvrzení strany žalujÍ.CÍ,
že vlastnidví a též nebezpečí oněch 235 tun zinku ,přešlo na žalovanou
prohlášením již 9. prosince 1919, ne't1!i tedyproká'záno.
Ne j v y š í s o u d nevyhov,,! dovo,lání.
Důvody:

Dovolání, opír'o'jící se o důvody § 503 čís, 2, 3 a 4 c. ř. s., nelze umati
, za op,rávněné. Otázku, zďa zinek, o který jde, př'ešel již dne 9. pr'Osince
1919 do vlastnictví žalované prohlášením PO rozumu § 428 obč. zák., zda
žalobkyně týmž dnem se stala jeho sehovatellmu, pokládati jest n~jen
za <otázku pro tento spor nejpodstatnější, jak žal<obkyně v dovolacím spise
vytýká, nýbrž za otázku v dovolacím řízen1 jedině rozhodující, nebol celé
dovolání jest vybudqváno na předpokhrdu, že ode dne 9. prosince 1919
byla ža,ovaná vlastni.c' a ža,lobkyně pouhou scbO'va,jelkou zinku, a proto
ztráta 19.11 tun, ,nas!avší ,po 9. prosiuci 1919, šía n,a vrub žalované, nikoli
na vrub žalobkyně. Než ke zmíněné otázce odpověděly uba nižší soudy
vším právem 2!áporně. Vývody dovoladho spisu nejsou s' to, by vyvrátilY
správlJlé d'Ůvody rozsndků prvníhO' wudu a soudu odvolacího. Pmhlášením po, roznmu první věty § 428 obč. zák {constitu,tull1 poslsessorium)
odev2)dává se věc do vlastnictví tehdy, když z c i z i t e 'I zPúSlobem prokazatelným di na jev o svou vůli, že bude bllcUouoně držeti věc jménem
přejÍmalele. Pokud zákou žádá, by se tack stalo, způsob-em prokazatelným, nelze tomu ovŠ'em rozumětil tak, že převod vla!s.ínictví musí na
první pohled pro každého třetího na venek 'býti zjevným, neboť to se
vyhledává toHko' přl odevzdání znamením (§ 427 posl. věta obč. zák.),
nýbrž zmamená to, jen leHk, že, nestačí snad pouhá ústní úmluva mezi
čtyřma očima, jíž nelze kontrolovati, nutno spíše, by ujednání ,'tran, je-li

toho třeba vůči haždému třetímu bť~ oko!l,ú mohlo býti pf'okázáno. Na
čem tu sejde, velmi výstižně vytýká ZeiHer (ll. str. 226) uváděje, »že jest
třeba prohlášení nezůstavuiícího žádnýchpochybncstí, při kterém není
se 'obáv,ati žádného zatajení nebo zlé'ho úmJ",slu, jímž by někomu jinému
bylo u'škozenlo'" (srv. Krainz § 175 11). Zmíněný prúkaz lze podati zejména
1istil1'ami při čemž dlužno však mili vždy na zřeteli, že zákon žádá, by
z o i z i t'e I dal na jevo svou vůli, že bude budoucno drželi věo jménem
přejímate!e. V našem případě byla by tudíž žalobkyně musila způsobem,
naznače'ným v § 428 obč. zák., proje'vitiwou vúli, že bude držeti zinek
budo'ucně jménem ža'lované fi'rmy, Žalobky;n~ě se domnívá, že učinila tento
projev vůle listem ze J'ne 9. pr'osince 1919, jímž oznámila žalované, že jí
dává k diSPosici zbývajíeíéll 235 tun zinku v S. Než ,oznámení tomu, i když
se vezme ve sD,ojito~:s.ti s předchozí korespondencí, "nelze přikláda:i významu prohlášení po rozumu §428 'Obč. zák. ZnQmenáf jen tolik, že ža'lobkyně,
která do té doby trvala 'na' tom, že nemůže žal,ované dodati celnu zbiTvající zásohu zinku, a dožado'Via~a se scuhlasu žalované SI tím, a'by moll'la
použíti množství, jsoucího jí pn ruce, ke stejnoměrnému plnění Sv1TCh závazku vůči všem zákazníkům,u'pustila pod nátlakem výhružky žalo,vané,
ž.e by jinak byla o,d]Juvědna za veškerou školu, která by vzešla opozdě
wvm dcdáním ·od svého stanovIs.ka a přizpůsobila se ~lta'Ylovisku žalované.
Ú jest povin~a dodati - a dckud by skutečné dodání nebylo možným,
zachováti _ veš~ker}' zinek jedině žalované, a nikomu jinému z něho ničeho nevydati. Jen ve smyslu posléze l1aznačeném he pIi nepředpoja
tém p'ojetícelé korespondence dle čl. 278 oboh. zák. a § 914 obč. zák.
r'Dzuměti vyzvání žal'Dvané v dopisec'h ze dne 20. a 22. Ii,~opadu 1919,
aby žalobkyně chovala zinek pro žalovanou na skladě nebo clala jej ža~
lované efektivně k dispc,,"oi; - pokud se týče nechala 'Ieiheti y hul!
k disposici žalované zinek který nepatří jí, nýbrž žalo'v,ané, a nenakládala
jinak množstvím, ležídm ~ ní pro ž,alovan'ou; - ~ proto nellze také ozn~
mení žalobkyně ze dne 9. prosince 1919, že ďává žalované k disposiCI
zbývajících 235 tun zinku, rozumně přiklá'dati významu ji:néh,o než svrchu
vY'Íče'ného. Pblmd žaIobkyuě v dovo,lacím spise se zvláštním důra'zem
poukazuje k tom ti, že šIlO ž-alo'vané- o to, zajIstiti si trestní ručení' ža'lobkyne jako 's,chovatelky p,ro případnall zpr,onevěrl1' zinku jí svěřeného, a
poz<tstavujcc se n<td tím, že odvolací wud prohl'ašuje přÍslUšl1lé vývody
bez :lal'šího ,odůvodnění za nepřesvědčivé, připomíná se, že 10, ClO' žalobkYnč V' taTIl směru uvedla v odvolacím říz.en'Í, a 1ll1JTuí' opakuie. v říz~ní
dovolacím, jsou pouhé domněnky, pro nčž vý~ledky jednání aVopr'?vede~
nýchdůkazú nepo"kyluIí dostatečného, skutk'o'Veho podkladu. Pnkladala-Il
ža'lobkyně význam této .otázce, měla ji, v první stolici přivésti na přetřes
a podepříti své tvrzení řádným pře'dnesem skutkovým. To se poďle spisÍ!
nestalo a protc' není ani mO'7JTIO hy otázka ta, která je'Sl nejen povahy
p,ť'ávní: nýbrž zna!čnoU' ~měrou téŽ ráz'u s:kutkového, by-Ia rozbírána v ří
zení ,opravném. Nelze-li však uZl1a1i, že oznámením ze dne 9. pr:Qsince
1919 stah se žalovaná vlastnicí a žal'obkyně schovatelkou sporného zinku,
dlužu10 přisvědč"iťi k názoru n,i,ž1šÍch sO'lldů, že p.ře'chod: vlastnictví a tím
i přeohod nebezpečí na ž-alova,nou se stal teprve na~o'žením zinku v době
od 20. d'o 29. prosince 1919, a padají veškeré vývody ďovolacího' spi,""
11O'volánÍ, jež se jinak odkazuje na' 'dúvody, přičinc'né k rozsudkům nižších
se-udl rr~l.:í se tedy minouti s úspěchem.
l ,
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Cls. 1697.

Čís. 1698.

Povinnost ná.iemníka. platiti nájemné. trvá i když setrva' v byte' s '
ve.

mocně.

O~ozh. ze dne 30. května 1922, Rv I 260/22).
.

K~yž

byla z

?"ěs,tskéh? ,divadla

na Vinohradech

vYloučena zpěvohra,

Účtoval.1i podnikatel za dilo objednateli méně, než činí přiměřená mzda,
dal tím na jevo, že požaduje pouze Onu nižší mZdn, leč že .šlo o ?mYl:
Může domáhati" se pouze mzdy původně požadované i tehdY, zdrahal-h
se ji zákazník uznati, leč že by bylo zřejmo, že šlo o pouhou nabldku
k dohodě o výši mzdy.

u~avreh dv," nym zalovam c1enové se žala,bkyní nájemní smlouvu ohledně

swlu: ~a 10;-:-20 dnů z~ úplatu 60 K denuě. "Zpěvohra" nastěhovala se do
naJateho salu dne 1. Instopadu 1919 a byla vyklizena cine 31. břez'Ua 1920.
Žal??~ 'O zaplacení dlužného nájemného za celou dobu nájemní, () ba
II 1 Z S I S o ~ d Y zamítly, majíce za ~G, že žalovaní při uza'VÍrání náj.em'llÍ
smlouv! neJ~e~'l:aH vIast1ním jménem a v úmyslu převzíti osobní závazek.
Ne J v y s S I S o u d' zrušil rozS!udky obou nižších soudů a vráti! věc
prvému soudu, by o' ní dále jed'Ua,I' a ji znovu rozsoudU, mimo jiné z těchto
důvodů:

Dle přísného práva by nevyklizení včas zakládalo vhstně úvazek
ne, k placeni nájemného, nýbrž k náhradě škody, jejíž výše by se mohla
:po přípa:dě od nájemného Tů'Zniti, býti větší nebo menší, avšak žalovaní
se v prvé stDlici nijak PfO,ti tomu nebI'á'nHi, že se žádá l1I:Hemné a ne náhrada škody, nýbrž VÝslovně vytýkají žádanému nájemnému ("podnájemnému<) ,pfemT.štěnost a činí námitku kompe-nsace v ten r,azum, že při
nuce!])~m vykhzmí dne 31. břez!])a 1920 učiněno doh:o'dnutí, že žalující za
elektnckon msrtala'Ci, kterou tam zpévO'hra dala a kterou tam nechá srazí
si zná j e m n é h o, jež mák p o ž ad o v á n í, 10.000 K. Te,prve 'v dovolací?, sdělení vykládaH, že ]Jožadavek z titulu činže po uplynutí 'smluvní
doby ',20 dnů) není proti j,ejich oS'Obám právně odůvodněn da'l@í setrvání
zpěvohry v sále nebylo prý pokračováním nájemního pO~ěru. Ale Íná-li
to býti odp·or proti nároku žalob-nírnu z toho dúvodu, že ža'lobkyně po
vypršení ujednané nájemní lhůty není .o'Pf'áTVnena žádiati něco z titulu
činže, tedy by se to musHo P'Ova'žovati za no'vo'l1ruámitku která v odvola'dm řízení přípustna l1~nÍ (§ 482 odstavec prvý c. ř.
Než nehledě
k ,tom~, nelze zajisté .pochybovati', že nájemník, jenž má podle smlouvy,
'Vypovedl nebo rozS!udku místJ]ost vykliditi a'však tak neučiní a dále
~ u~~hrání místnosti po~račuj'e, nájentné platiti musí; nelzet připustiti, by
JI ~~lva'l darmo. Dle vlad. nař. ze dne 25. června 1920, čís. 409 sh. z. a n.
muze s?ud P?voliti odkhl'd exekuce na vyklizení, a to třebw opětovně,
I !,stOtnt! se pl~edpokládá, že příslušné nájemné musí se .pbtiti dále, že proJ~aJemce asp'Oll v tom zkracován býti nemá. Nájemnél Je j.en jedna 's1iožka
skody, kt~ro:u nájem~e svémncTI.ě v místnoS'ti setrvávající {svémooně t. J.
bez so;uclmho svolem, bez pOvolení odkladu exek"ce) platiti musí' má-Ii
prollJájemce mimo to ještě da:!ší škodu, musí hmditi i tu. Jestliže ted~ žalo. va-ní ručí za- následky nevykli'zení, ručí především za nájemné v mezičasl od vypršení lhůty až do vyklizení sběhlé. Přemrštěnost nájemnéhG
,mloliVOU ustanoveného však nelze namítati, dokud se neuplatňuje zkrá.:A:nf nad polovici ceny.

;,J.

{Rozh. ze dne, 30.

května

1922, Rv I 305/22).

ŽaJovaný objedn"l n ;;alobce kovářské práce na vůz. ~K' jehú do~az~
mu žalobce, že lOprava bude státi asi 1800-1900 Kc. Po skoncem
práce za'slal žalobce žalovanému účet na' 1928 r,<č, ža'l,o,va:ný vš~, žádal
účel podmbn~-, čemuž žalobce vyhověl a zaslal za'lova\1emu nYll1 uce't na
2493 Kč 90 h. Ježto žalovaný s placením o,lálel, domáhal se žalobc~ 2493
Kč 90 h žalúbou po Jejímž doručení zaslal mu ža'lova'ný 1928 Kč. ZaLobě
ohledně zbytku ~ro,ces'tlí soud pr:.vé stotice vyhovd, odvolac í s o u d ji zamítl. D ů va d y: Soud prvý je toho názoru, že, když žalovauý prvello ůčtu neuznal a je.j, vrátil za tím účelem, .a:by jej ža,lobce ;,peclfikoval, by! žwlobce oprá:vněn účtovati vyšší odměnu, celkovolL, kter~ specialisováním iednotlivých 'p'ol,ožek se objevila. Názoru toho ·odvolacl so'ud
nesdílí. Především nebyLO' zj.ištěnu to, oč prvý soudce. své přesvědčení
opírá totiž že žalovaný prvého účtu neuzna'i a že jej vrátil. Ze spisového
oznafení úÚtr z 1. října 1920 vyplývá, že účet jen plřeJ'ložil ža,lovarrý,
což by byl nemohl učinit!, kdyby j,ej byl, vráitil. Zalobce pa:k sám v žalobě tvrdl že žalovaný zdrá:ha,1 se tento účet, v němž pouze celková suma
byla uvedena, přijati' a žádal vystavení účtu p,odrobného. A žalovaný
v žalob ní odp'ovědi uvedl, že, obdržev účet, který zdái se mn vysokým,
žádal od' žaJobce účet p,odrohný a Ž," mu na to ža10bce zaslal účet na
Ú!93 Kč 90 h. Žalobui od]Jověď byla podána 25. ledna: 1921. J eštč pak před
p·odáním žalobní od:povMi v do,pisu ze :dne 4. ledna 1921, zaslaném ža10hci, uvedl plnomollník žalov.aného, že zasílá, pŮVOdně žádaných 1.928 Kč,
ač se mu zdá peníz ten přemrštěným. Téhož dne byl: také tento, peníz
'zaplacen a žalobce jej přijaJ. Ovšem teprve po' tomto zapl,acen']Jři ústním
líčení dne 29. biema 1921 prohlásil žalovaný, .že i 1.928. Kč p:whlašuje za
přemrštěné. N'ehe tedy tvrditi, že žalovaný prvého účtu co do jeh'o výše
neuznal. D'le tvrzení samé žaloby, domáhaL se jen předložení účtu p'odrobného. Dle ustanovení §: 1152 obč. zák. jest po;važ()vati PTIměřenou mzdu Za' vymíněnu, nebyla-Ii mzda smluvena.
Žalobce sám
uvádí, že, když přejíma'l ]JTáci, řekl žalovanému, 'že opr'lVa bude, stá~
asi 1.800 až 1.900 Kč, pwk-li ceny. železa nestoupnou. Ze toto, stonpnutI
později nastalo, netvrdí. Žalobce, '~aslav žalo'vanému účet za vykonané
práce na 1.928 .~č, ,dal tlmna jevo, ž,e ve smyslu slibu žalovaném", danéh'o,
' uzná v,á m2)du 'z~a! vykonané práce penízem 1.928 K za přiměřenou, a tím
také proj.evil výs'lovně vúli, tu'to čálstku od žalovaného jako mzdn požadovati. Žalova'llIÝ vyžád:aI sl od žalobce podwbný účet, a, I<dyž jej obdržel,
zaplatil požadovaný ]Jeníz, (}Všem po podané ža·lobě, čímž dal na jevo·.
že přiměřenost )eehc. u,znává, ale ani kdyby byl obžalo,vaný neuzna'l ihned
přiměřenosti obnosu ,a zdráha:! se jej zaplatiti, nebyl žaloboe oprávněn
domáhati se zapIacení vyšší mzdy, 'll~Ž kterou .púvodně sám určil. Ta
skutečnost, že žalovanému zdál s'e býti účet vysoký a žádal účet po·drobsdělil
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nS , nemůže sama o sobě odúvodnMi nárok žalobcův na vyšší mzdu. Ža~
r

lobce také neuvedl žádné jiné Okolnosti, které by
takový, zeút:éna, že se v

opodstatňovah~

nárok

účtu zm3Tlil, že oeny železa, mzdy stoup'l;;,.' a pod,

Žal.obce označiL přizadá'nó díla mzdu 1.800 a'ž 1900 K jako takoveu, kterou
bude asi požadovati, a', požaduje po pwvedení díla mzdu 1928 K by! prohlášením svým vázán- a ncmúž,e požadovati' VYšší peníz, bYf' by tento
i znaki za přiměřený byl uznán. Zdráhal-Ii se ža<lbvaný požadovaný
peníz zaplatiti, by! žalobce oprávněn soudně jej vymáhati, ale pauze 1928
K, ne však více. Příčilio by se úSHdám slušnosti, by zhoto'vitel jednou
stanovenou mzdu mohl zvyšovati proto, že zákazn'ík žádá účet podrobný
nebo nechce jej uznati. Žalobce mohl žádati pcnze z,aplacení 1928 K, které
žalovaný zaphtil. Další žádání žalobní je tedy ne'Odůvodněné a byl,o zamítnuto.
Ne j v y Š š í s o ll. d nevyhověl dovolání.
Duvody:
Podá-Ii podnikatel, jemuž přísluší podle § 1152 obč. zák. nárok na p'ři
měřen~~ mzdu, zákazníkovi účet za zhotovené dHo, v nčmž sděluje, leolik
mzdy zadá, dává tím na jevu, že uznává, že mzda jím účtovaná jest p'řii
měřenou a že 111u zákazm1k za práci nedluhuje vÍoe :[]Jež účtovanou částku.

Účtuje-li méně,

než by

činila

mzda

příměřená.

nei}.ze tomu ji'nak

rozuměti)

než že se spokojuje .s, nižší mzdou a se vzdává nár,oku na p,řimě'řenou '
mzdu vyšší, předpokládajícovšem, že neúčtuJe méně P-ouze následkem
omYlu, pro který podle §§ 871 a nas!. obč. zák. múže~ svému účtu odporovati. Uznánlm, te dluh záka-zníkúv nečiní více než kolik bylo účtová~
no, a zřeknutím se mzdy VY'Š'ší, zanikne práv'0 podnikatelovo, domáhati
'se dodatečně Zvýšení mZdy, třeha by zvýše~ní to, bylo přiměřeným. NemúŽe tedy již žádati větší než účtovanou 'Odměnu ani' tehdy, když' zákazník účtu neuzná a zdráhá se jej' zaplatiti. Jinak by bylo vě,c posouditi
jen, kdyby podnikatel, zasílaje účet, učinil zákazníkovi pouhou nabídku,
,bY' se, s ním dohodl () mzdě a jen k tomu účelu mu sdělil, kolik mzdy žádá.
V tomto případě nebyl by po~dnikatel účtem vázán, kdyby ho, zákazník
neuzna!. Bodnika!e'l musí však zřetelně dáti na jevo, že zasílá účet jen
jako nabídku k dohodě, poněvadiž dle zvyklostí p'octivého obohodování
ne,lze ta'kcvý úm"',,1 předpokládati a nelze i'ej shledati v prostém 2a'slání
účtu, není-li pi'ip'Ojena výhraďa, že bude po případě žádána vyšší mzďa,
nebude-li účet uznán. V případě, o nějž ide, zasla'l žaIobee žalovanému
účet za konanou práci nevyhr~adiv si, účtovati PO' p'ŤÍpwdě více, kdyby
žalovaný účtu neuznal Ačko-!iv dle zjištění prvé stoH ce by,la by P'řimě~
řenou odměna 2428 Kč 40 h, účlova;! žalobce PD'llze 1928 Kč a to' iak
ndává, proto, že nechtěl učiniti vyšMho účtu, když při Přijímání ~ráce
odhadl náklad přihlížne na 1800-1900 K. Žalohce žádwl tedy vědomě
méně, než byl žádati oprávněn, z čehož pl",n,", že se vzdal práva na
přiměřenou mzdu vyšší. Nemůže tedY již žádati více, než co žalnvanému

účtoval.

Čís, 1699,

Prodej movité veCI s výhradOu zpáteční koupě jest kupní smlouvou
pod odkládací novinkou, že podateI věci, je-ž dává se současně za kupní
~enu do zástavy, do ujednaného času neVyplatí.
(Rozh. ze dne 30. května 1922, Rv I 314/22.)

Zalobce koupi! v ro~,e 1914 ná-bytck do pánského pokoje za _4270 Kč;
splatil a 2876 Kč zůstal dlužen. Když io_davateI v rOce 191, nalehal
• . se za
o Io-b ce na za
~ I ovane..,
'ho zda -by věc nemoOvnal,
na zaplacem,• obruhl
b~ dl
že jest ochoteu po případě vzdáti se on:oho nab!tkl\'. Zal~vanY se na ~ I :
nedoplatek za žalobce zaplatit!, odevzda-h mu zalohce ~ nabytek do vlast
nictví, při čemž vyhradN žalebci prá,::o zpHeční k?upe d~o JednOho ;ok~
za náhradu 2876I<:č a dalších výloh. ~ Zal oh ce ~,"n~bldce pnslo,~pIl a z~lo.
vaný zbytek dluhn zaplatil. Když ,se zalobee pnsbho rokn ?o:n~hal zpe!ne
koupě náhytku, zdráhal se ža'lovanÝ žádosti vyhověl!, n~cez zalobce ~a
lnval na neplatnos-t smlouvy, P r -o c e s! II í s nud p r -;: s t o .~,! ~ e z;I-obě vyho'věl mimo jiné z kchto d ů vod ll: SGud pokla~a za: zlls,teno,. ze
úmysl .ob.oU stmm smčřoval k tomn, by žalobCI vyhrazer:o bylo pra va
zpáteční konpě do, jednoho roku. Toto- p;"ávo je však d'1~ predpIsu '~ 1070
obě. zák. možným toliko u ne~ovitostí. . ByI?-;1 l1]ed~ano ohle~n: >~o:
v-tých věcí nemá takovéto nepnpustne uJednanl pravm platn?s.!! a ,:cm~
n~'sti. To vŠak platí nejen 'O ujednámí, zpáteč~í koupe se týka]lcITll; nybr~
část

'r

,

o celém právním jedn~l'TIí a je protO' i koupe, str2J.l1~~1 ~mlu::.ena, sam

1
sebou neplatna. Avšak i s,hlediska § 871, pokud se. tyce §~ 8~" 898, ~O;
698 obč. zák. dlužn-o za to míti, že nedošlo k platne:n~ pravmmu ]edn~nI.
Není pochybnosti (} t'Om, že žalovanrý skutečně chte! zalobcl P'Oskytno~ti
možnost, by si nábytek mohlkoLlpitt z}:se zpět, a, 'llIko!lv p~uze vyhr~dI~tn
mu práv,o předkupní, pro žalobce témer bezcem~e, a }e 'll',,~cuhlas ~dOP.ISU
ze dne 3. května 1917 s prohlášením CG do prava .za~lobcl' vyhrazeneh?
má svou příčinu zajisté jen v pouhém nedopa>lřeul zaIova~eho. Steme
však jest llepochYbno, že nedopatření žalovaného vy'~olalo v zal~beI0;l1yl
v příčhIě obsahu pmhlášeni žalovaného. Omyl ten tykal se sam~l~y ~red- mětu smlouvy, to-tiž nábytku, a oběma stranamI dle ]lCh p~,oh~~sell1 z~:
mýšleného práva, jež žalobci mělo zůstati za~hovánlo; ,a: pr:ka~el ,t~dl~
pIatnému vzniku smlouvy. Poněvadž nelze, predp:ok!ada!l, ze ;alo\al11.
zúmyslně uvedl žalobce v omyl, -nutno dospetl k zaveru, ze am ~~,],ovany
'si neu'V,ědomil, že právo zpáteční ko'upě při mo::i1tostech

J: nep.f1 p ustnD;

Následky nepIatlilosti smlou'(y po-souditi je d~e ~, 1431~ obc. zak., k;?r:
vf'slovně i ~pro přípa'd právního- <1mylu, 'VtJ!e1;'z ~e. zalobce dle S\,eho
tvrzení nalézal, stanoví, že lze žádati vrácem vec:, O'myle~ druh~n:~
smluvníkn vydané. Důsledkem toho ie, že obě strany ]son plovm~y, vr~atiÍl
si navzáiem, co 'následkem omy1lu -byly obďrž~ly, p,ok~:d se. tyoe oe s:
Obohatily. od v 00 I a c í s o u d mzsudek potvrdIl a nvedl v d u~vo de: h.
Směřoval-Ii úmysl obou stran k tomu, by žalohci bylo vyhra::en,~ pra~o
zpáteční koupe, výhrada ta-to však, jak obě 'sml~vní s!ra:ny prehled']y, Je
p.ři věcech m'ovitých nepříp.ustl1a" ·1l:cnwhla vzaJemnyml pro~evy stran
pIatná smlo-nva vúbec vzejíti. Smlonva ku~ní, uj-ednaná s v?hrado~ kOuP~
zpáteční, j.est v podsta;tě 'smlouvou, ~'Zavrenou P~d p~dmm.k.ou" z~ pr~"
dávajícímu přísluší právo proda",ou vee z~se naz~et VykoupItI. Je;h tud,z
prokázáno, že smlouva mezi i~lobcem a zalo'Vanym stal~ S? s vyhrad~~
: t ční koupě tedy pod nephpus,tnou a neilovolenou pc-dmmkou, ]e cela
~:I:va nepla!f~a ,i§§ 897, 898, 901 a 698 obč. zák.). O.tázka omyl~ (§ 871
obč. zák.) nepřieházíohledně neplatIlOS!i smlou>vy v nv:ah~. Jednat se tu
, h' nedopatře'ní (přepsání), za kterym ne'Stala prava v11'le sban (§ 869
~~ouz~c). Důsledkem toho neplatí tu promlčení tří.leté, j~hož se s;r'ana
ta,lovJná dovo'lává. Dúvod, proč mezi stranamI kuplatne smlouve ne-

°
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dúš"o, netkví v omylu, nýbrž v tom,

00

snora uvedeno. Mylný před

po~la~ ?bou s!"an, že i při věcech movitÝch lze platně ujednati výhradu
zpat:,~m~'o~pe, Je. p~o otáz~u nepla!no,sti smlo:u,vy rovněž nerozhodným.
Pon~v ~dz p!evzeÍ! nabytku zalovanym se zakladalo na smlouvě neplatné,
domaha se zalobce právem, aby vše uvedeno bylo v předešlý 'stav totiž
aby mu byl vrácen náibytek pwti tomu, že také on navrátí to ' co z~

,:mlou,":y ve svůj prospěch obdržel (§§ 877, 1431, 1432 nbč. zák.). Je tedy
zalo.bm prosba odůvodněna a je také určita a srozumitelna. Pokud jde
?.nahradu ,":ýloh, ža'''ovan,ómu v cLotčené věci vzniklých, nelze od žalobce
zadatI, by JIŽ v žalobě a její 1Jf.Qsbě náhradu tu, která mu žalovaným
dosud účtována .nebyla, číselně uvedL Proto také stačilo, Žle prvý '"oud
nestanovIl podmmek, za jakých vrácení nábytku státi !se má. Otázkou
Je-li, za dnešního stavu vůbec možno, nábytek vrátiti, nepotřeboval s~
prvy soud dále zabývati" když je nespomo, že žalovaný nábytek má
a když, nemožnost vráceuÍ jeho neby,ja ve sporu namítána. Stoupnutí
ceny nabytku Je ve spnru bezvýznamuo.
Ne j v y Š š Í 'SI o u d nevyhověl dovolání.
DĚlvody:

,St~l~ se t~ koupě s výhradon koupě zpáteční. Ale výhrada koupě
zpatecm nema' d,le' § 1,070 obč. zák. místa při movitých věcech. Tento
zákaz nemá !snad příčinu v lom, že by zákonodárce spatřoval v takové
výh~~dě ,něco mravně závadného, vždyť ji při nemo'Vitých věcech p'ři
pú~stí, nybrž v tom, ž~ takovým výhmdám nepřeje, maJe za to, že omeZUJ! volnost obchodu. Umluva není tedy nicotná dle § 879 ,o:hč. zák., nýbrž
pouze právně nemožná. A tu ustanovuje § 878 obč. zák., l5e byio,-li smluveno něco nemožného, má smlouva zůstati v platnosti v těch kusech
iichž se nemožuols;! netýká, ač lze-li mo'žné od nemožného děliti. Výhrad~
k,oupě ,zp~te.ční jest sice nemnžna, 'avšak možno j!est prá'Vo. 'zástavní a vyp~~cen} Z~s!~:,y, jež ve výhradě té jako méně ve vice ob!saženo jest. :2;e
~nzem zapuJcky, zástavním pT'áV'em pojištěné, jest v ní kryto, ta. myšlenka
Je,st tak na: s'll,adě,. že ji zákon sám v § 1071 obč. zák. připomfná, odkazuje
P:~ tom na predpls § 916 obč. zák. Výhrada zpáteční k,a:upě je ske nepnpustna, ale nic nebrání, aby Se platnost nezachovala ,aspoň tomu méně
co v !I í je~t~b~ažen? a dle zákona přípustno: prodeii nábytku s výhradoh
koupe zp'ate'Cmdo Jednoho roku rozuměti dluž'llo při nepřípustnosti této
v?h;~~dy tak, že smlouva skládá se ze dvou částí: jeduak se poskytuje
zapuJcka pod tItulem kupní ceny a zřizuje se za ni právo zástavní na věci
před~ět ~OUP;ě t~ořící, ale zatím, clo uplynutí vyhraržené jednoroční lhůty:
ve VIastmctvl prevodce ponechané, a jednak se u'zavírásmlouva kupní
tak,. ž,e l1;€bude-li zápůjč~a dú: jednoho roku vyp~a'cena, má se pokládati
~apuJcena sU,m~ ~a...kupm cenu a věc zastavemú' za ,prodanou, takže' pře
Jlmatel nabyv a JeJI vlastnictví. Jinými sh>vy uzarvřena byla k o u p ě
pod odkláďací výminku, že zástava nebude do jednoho r,oku vyplacena"
nevadí tedy předpisl § 1371 obč. zák., dle něhož neplatn" jest v e dI e j š;
úmluva, příčícÍ' se povaze smlouvy zástavní a o zápu}čce, že zástava
po splatnosti pohledávky má věřiteli připadnouti (propadnouti), neboť
tady koupě (prOdej) byla h I a v nim účelem a kusem smlouvy a byla' by
uzavřena bývala, jak z předchozíh[} bezesporného jednání llIyne, i tehJy,

kdyby byl žalovaný na výhradu "koupě zpáteční", t. j. odkládací výminku umluveného prodeje nepřistoupil, nemožno tedy 'uplatnění její brániti, vždy! žalo.bce svoloval k prodeji bez výhrady - dával mu na. vÍlli
věc zaříditi jark za dobré uzná - a výhradu v jehO' pr'Dspěch přiPoJil
,
I
.
ža'lovaný. sám. Toto hledisko, které rozeznává mezi ~!mlouvlou h avm
(prodejem) a vedlejší úmluvou (výhradou), kladouc dĚlraz na to, zda
strany smlouvu hlavní chtěly za všech okolností, brání, by se přistoll
pilo na názor odv·olacího .soudu, jenž míni, ž-e

r-

je-Jil právo kOl1p,ě zpá-

teční nepřipustno, je celá smlouva neplatna dle §§ 897, 898, 901 a 698
obč. zák. Při ctancvisku zde zaujatém odpadá otázka promlčení dle § 1487
obč.

zák.,

kter,o~u

odvolaoí soud

'vyřizuje

tím, že prý se jedná o pouhé ne-

dopatření, za nímž llestála pravá vůle stran, při če'mž citován § 869 Dbč.

zák. ač nelze nahlédnouti, co tenlo předpts má zde činiti. To však odporuje' jeho dřívějším vývodiIm, že obe strany byly vornylu o přípus~nKlsti
(platnosti) výhrady k,o:upě zpáteční, a že prý právě pro tuto 'nepřIp'llst
nost, v konci konci! t,edy ,pro obapolný 'Dmyl, je~lt celá smlúuva neplatna,
ITebof takto by tu !§ 1487 obč. zák., jenž neroze~nává, o jaký omY'l' se
jedná právě místo měl. Nejvyšší s'oud vychází naopak z platnosti smlOUVY.
Kdyb~ bY'la smlouva neplatnou, by! hy žaIobee mohl žalovati 'o' vrácení
nábytku i tehdy kdyby byl jednoroční lhUtu promeškal, wle to by neodpovídalo ani úmy;lu str,an, ani vůbe,c zásardám smluvníh/f práva. Byla uzalvřona smlo:uva kupní pod odkládací výminkou, že 2.1tlo'boe do jednoho
roku nábytek zároveň na ten rok do, zástavy d,aný nevyplatí, ale výminka se nespInila, pwtože žalúbce ve lhútě té nárok na výplatu činil
a Ii nabízel, i stala se .proto smlouva kupní bezúčinJ]ou' i(§§ 696, 897 obč.
zák.). 2alovaný vla'stnictvÍ n~bytku nemrhy1 ·a musí jej proti zaplacení
umluve'néll'o p'eníze vrátiti. Ze žalobce místo, bezúčinnosti smlouvy uplatňuje nepbtnost, nehraje mli a mobylo také pozastaveno, nebof těžisko
ža!'o'by záleží v nároku na vrácení nábytku.
Čis. 1700.

Tím, že oprávněný nepodal žaloby pro rušenou držbu ve lhůtě zákonné,
není vyloučen Se řádnou žalobou k ochraně rušeného práva,
(Rozh. ze dne 30. Května 1922, Rv I 570/22.)
Žalobce měl od žalovaného najatu podkrovní: komoru a, ježto žalovalnÝ uzavřel v lednu 1921 pflcl!u, jíž byl ku komoře přístup, visacím
zámkem k němuž sám měl klíč, domáhal se na něm žalobce v mc'e 1922,
by buďt~ visací zámeko;dstra'ní! nebo mu vydal klíč k zámku a do:,c!il
používání podkrovní komory. P.r o c,e sní s o u cl p r 'v, é Si to II c e
žalobu zamítl, o d vol a c í s o II cl "jí vyhověl potud, Jl'okud se domáhala
o,dstranění zámku uebo vydáni klíče k němu.
Ne j v~',~ š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Původy:

V tomto,

případě

jde

jedině

o

řešení

otázky, zda žalovaný jako, prc-

najímateJ rušil žal'obce jako nájemce ve sml'uveném užívání najaté mfst-

nosti tím, že uzarrkl
pověděti klaďně, bYť

Jvéře, vedoucí k této místn'Osti. Otázku tu je zodi žaIovaný po,dle svého prchiášení byl ochoten po-
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skytnouti žalobci od případu k případu \Jújčkou klíč ode dveří ovšem
n~ pož~dání. ~ n~~porného předn~su ::tran vypl}'Tvá totiž, že žalo'bce měl
p~vodne v~lny pnstup k uvedene mlstncsti, . jím Hajaté, ježío dvéře od
pudy ~zamceny ,:,:byly. !ím, že ž~l~vaný požaduje 0:01 žalobce, by došel
~j ~ n,e,m~ ?ro,klI~ od ,pUdy pokazdc, když chce vejíti do oné místnosti,
CI.l1I UZlvam JeJI zavlslym na' námaze žalobcově, Se kterou užívání to ani
puvodně, ani POZději sPojeno nebylo. Požadavkem tako'vé námahy je žalobce rusen 'Ve svem pravu nájemním, a jest oprávněn domáhati se toho
~~ v !lěn;, nadá'le r~šen nebyl. To múže se ,táti buď tím, že žalovan,i!
'~~ ?rekťzku od~lIdl, t. j. zámek ze dveří sejme, anebo poskytne žalobci
pnle"tost, by' prekážku tu v případě po:třeby odklidil sám způs(}bem
pro něho nejsnadnějším, což se mů~e státi jedině tím způsobem 'že odevzdá žalobci klíč od zámku k stMému používání po dobu nájmu. 'Odvolací
so~d, ~vyhověv v tomto směru žalobě, pO~.!o·udi1 vě'C spr,ávně P'O' stránce
pravm. Bylo proto žalobě, pokud žaLobce domáhá se buď odklizení zámku
nebo ;odevzdání klíče, P'Twvem vyhověno. Z uplatňovaných důvodů dovolaclCh není d,án ani jediný. Odvolací soud potvrdil r.ozsud'ek procesního
soud'n, p'okud lIm byla zamítnuta žalcba žádající, by žalovaný byl odslouzen d D vol i t i žalobci užívání naja·té místnosti. Odvolací soud
s~ledal :' j~dnání žalova'ného nikoli 7é a br á n ě n í výkonu práva nájemmho, nybrz pouze jeho stí žen í. Za,lova:ný skutečně nehráni[ žalobci
v užívání o,né komory, nýbrž j.e stěŽUje tím, že po'žaduje úkony k nimž
ž,dobce jako nájemce zavázán není. Žalobce může se proto domáhati
~ds'Ů'uzení žalovaného jen k tomu, by mu výko'llru, práva nájemního nestě
zoval, a bylo proto' žalo:běprávem vyhověno pouze v této její části. V ďam
své části nen! žalobní prosba 'O'důvodněna a byla .právem zamítnuta.
I v t~mt? smeru. pos'Ůndil 'Ůdv'olací sOU'ci věc správně po stránce právní,
a nenl jan uplatnovaný důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. Tím méně lze říci, že
lest rozsudek proto sám s sebou v o.dporu a zmatečný dle § 503 čís.
I c. ř. s. Tím, že žal'Ůbce nepodal ve lhůtě § 454 c. ř. s. ža'!oby pro rušení
d:žbY ?vého práva nájemního, nepozbyl nárokn, upIattiíovati své právo
nalemm i po uP'ly~u:tí lhůty té řádnou ža.Jobou. Op3'čný názor uplatňovaný
dovolatelem nem zákonlem odůvodněn. Není zde proto p:reklu:se da,volatelem tvrzené, a nelze míti za to, že žalobce, nepodav žaloby clle § 454
c. ř. s., mlčky svolil k změně původního stavl!. Tím méně lze shledati
v nepodání žaloby faktickou změnu původního nájemního poměru. Nezáleží ani 'nta tom, že žalobce, dříve než poda,J tuto ža'lobn od žalovaného
klíč od zámku dle potřeby si vyžádal, neboť bez klíče 'nemohl otevříti
~véře na půdu vedoucí" tím přijíti ke komoře jím najaté. K' tomu byl
zal obce donucen skn,bovým stavem, a l1elze protO' anÍ v tom shledati
nějakého uznání z jeho strany. I v tomto, směru cyla věc pos'Ouzena
správne po stránce právní, a nen.f d.án ani jedin}r z dalších důvo,ďů dovolacích '§ 503 čís. 2 a 3 c. ř. S., jiclli dovolate,1 "blíže neprovedl.
Čís. 1701.

Tuzemské soudy ísou příslušny pro žaloby na rakousko-uherskou
banku,
-I Ro,zll. z·e dne 30. května 1922, R II 244/22.)

K příkazu vídeňské banky A. ze dne f. února 1919 vyplatila rakou,kouherská banka filiálka v Brně dne 10. února 1919 brněnské fi'liálce bamky
A. 3,000.000 K. Bankovní úřad ČS. ministerstva financí žádal po té na
brněnské filiálce banky A. vráceni vyplacených peměz, ježto výplata
odporovala nařízeno ze dne 6. února 1919, ČÍs. 57 sb. z. a n. !'l!ijlka
3,000.000 Kč skutečně 'Vrátila fl žádala ie pak od rakousko-uherské ba:nky
ve Ví-dni, spatřujíc zavinění iejí' v tom, že nejednala dle naříze·ní čís. sb.
57dCJ19, ač o něm" musela věděti. Žalovaná rak.-uh. banka vznesla proti
ž,al,obě zadané na obchodním soudě v Brně, jehož p,říslušnost odůvodnila
ža'lobkyne předpisem :§ 99 j. n., námitku místní ncpříslušnosti, je.žto· ku
ža'loM protI rak. uh. bance j.est dle čl. 95 jejích· stanov výlučně příslušným
obchodní soud ve Vídni. S ou d ,pr v é s toL i c e námitce mí"tllÍ nepří
slušnosti vyhověl .a ža:lobu odmítl. D ů vod y: Čl V. U'V. zák . .Je j. n. zachoval výslovné v p'latnosti výsadu poskytnutou čl. 95 stanov ralc-uh.
bance co do soudní příslušnosti. Zákonem ze dne 28. říjua 1918, čís. 11
sb. z. a n. zůstat N. V. uvoz. zák. k j. n. v pbtnosti i v republice, Ceskosl(}venské ,a nebyl dosud zrušen. Že by však vzhleďem k změněným státoprávním poměrům ho nebylo lze použÍva'ti, nelze všeobecně tvrditi,
n·ebo! v mífO'vé smlouvě v St. Germain; en Laye (61. 206 bod 7) u,znaly
slE,lnvní stra'liIY, lu;díž i r,epublík" Československá platnost s!ta·nov žalované banky. Žaloby proti rak.-nh. han ce jest proto i nadále podávati u obchodního soudu ve Vídni. Rek u r ,S]1 í S'O U d zamítl námitku místní nepříslušnosti. D ů vod y: Nemůže býti sporu o tom, že rozpadnntím říše
Ra:kousko-uherské v moe 1918 a vytvořením nových náslupuických států
poměry právní v tčchto státech Stl změnily do té míry, že k nim při rozhodování otázky p-číslušno!s!i v tomlo případě ]1utno: vzíti zřetel. Zásadou,
všeobecl1ěuznávarnou, jest, že občan a p-říslušník státu, v tomto připaďě
žalobkyně jako příslušnice republíky Československé, má právo i náro:k
na to, by se mqhta dovolati práv.a u soudů tuzemských. Toto právo občana a přísl'l.lš:níka kteréhokoliv státu má svůj podklad ve výsoslních práv,ech toho kterého státu, v tomtO' případě republiky Ce'skosloven~ké.
Z ustanovení čl. 206 bod. 7. mírové smlouvy St. GermaJnské vyplývá po
názoru sondu rekursního po'uze t.o, že hkvidatořt bývalé rakonsko-uherské
banky jako tako'!í při provádění :likvidace jsou povinni šetřiti všeobeenýoh předpiSŮ p,latných pro ve'dení rakousko"uherské banky, nikoliv
však že platnost .statutu rakouskc-wherské banky v celku jako, záko'!la
'V RakouskOi-uhersku platného se uznává i pro oblast repnbliky Česko
s!lo'venské a že tudíž tím i výlučuá příslušnost zemského iako obchodního
sondu ve Vídni ve spmech r,ako.usko-uherské banky republikou Česko
slovenskou byl" připuštěna. Však i kdyby tomu tak bylo a republika
Č-eskG'slovenská mírovou smlouvo'l} St. Germainskou skutečně přislušno~,t
zemského iak'o obéhodntího soudu ve VíClni pro: spory býv. ra:kousk,o-uhers!ké hanky byla piip'ustila, nemohlo hy toto připuštění příslušnos:ti cizozemského soudu způsobiti, že by tato ;příslušnost zemského jako o·bchodu·lhc sondu ve Vídni pro spory bývalé ra-kousko-uherské banky hyla vý"
lučnou, 'P·oněvadž tím sanr§'m za~,áhnuto by bylo v práVa! přís!ušnÍ'kú republiky Československé, neboť by jim byl.a 'oclňa,ta možnost S'vého: práva
li tuzemských SOUd-ll' se davOlettil, nač 'rJesporně mají nárok Pr'o před'pn
klad, že by republika Českcslovenská mírovou smlouvou St. Germains'kou toto právo svých občanů a příslušníků byla chtěla omeziti, neposky-
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tuje mírová smlouva St. Germainská ani jiné, v republice Ceskosloveuské
platné zákony žádnéhcT]rodkladu. v dusledclCh toho musí, i když by smlouvou St. Germainskou příSlušnost zemského jako obchodního soudu ve
Vídni pro spory býv. rako",",o-uherské banky byla připuštěna přÍslušnÍ
ků~ r."pUbliky Ce~koslovenské býti dána možnost, aby se s~ého práva
take pred tuzemskynH sou1y, když pro to jsou zákonné předpoklady dány,
mohh dovolaÍl. V tomto případě opírá žalobkyně příslnšnost zemského
!ako o~chodllíh~ ~!Oudu v Brn.ě o ustanovení § 99 odstavec prvý a třet{
J.TI. PredpokladY pro tuto přisluŠTIost tuzemského, soudll jsou d,le stavu
spisů ne;;porně dá'ny a v důsledcich toho jeví se dovolamý zemský jako
obchodm so'ud v Brně k proi'ednání této záležitosti příslušným.
Ne j v y Š š í s o Ul d nevyhověl dOV'C'lacímu rekursu.

oblast bÝvalého státu rakouskéh·o pouze, dokud stát ten, tr,va! a činnost
její vztahovala se na celé jeho území, čímž byl'a výhoda jÍ poskytnutá
skutečně odúvodněna. Tento důvod ·pominlll v'š'ak pro území čsl. státu
jeho zřízením. Vzhledem k tomu je účinnost § 95 stanov vyloučiti pro
území čsl. .státu i za p'la'tno'sti z:>k.o,ua z 28. říjM 1918. CI. 206 mírové
smlouvy· S",int-Germainské nelz·e na d'alllÝ případ použíti. Z odstav'ce 1-5,
8 a násl. je patrno, že čl. 206 má na mysli bankovky vydané rak. uherskou bankou. Stanoví-Ii odsllavec 7., že pii likvidaci mají komisaři šetřiti
ustanovení bankuvních stanov, nelze z toho dov,o:diti, že po'nechány byly
tím v pUa'tnosti také předpisy .o příslušnosti vídeňského soudu pro spory,
vzniklé ze scuhomoprávních poměríl mezi bankou a přísIušníky čs!. státu.
OdOltave,c 7 čl. 206 lze vykládati pouze v souvislosti s ,ostatními předpisy
tohoto

Dů

,Vzhledem k námitce nepříslušnosti československých soudů řešiti jest
otazku, zda platí Pro soudy českoslovens",é čl. 95 stanDv rakousko-uherské banky, schválený zákonem ze dne 8. srpna. 1911, čís. 157 ř. zák. a
potvrzený čl. V.uvoz. zák. k i. n. Dle tohotoč!. 95 bylo lze podati žaloby
protI rakousko-uherské h"'IlC€ vztahujíc! se na obcho·dní věci výlučně
II obchodního súudu v,e Vídni. § 2. záko·na ze dne 28. října 1918 čís. 11 sb.
:', a fi'. ponech~,I. v,šecky dos,ava'cQnÍ zákony a nař'ízení v 'platnosti pro stát
ceskoslovensky. Učel tohoto zákona byl zřejmý. Existence státll není
možna bez p'rá,vních norem, ,a nebylo' ill1ožno se zařízením č-eskosl. státu
up~ra,:iti veškeré poměry novými ]JTávními p-ředpisy, vydanými jen pro
stat ceskoslovencký. Bylo proto nutně ponecha'ti v ptatnosti právní před
pisy vlativší do oné. dohy pw bývalé císařství rakouské. Na druhé stra"ě
V!~lývá z p,ovahY věci, t. i. ze zřízení samostatného státu čsl., že mohly
by? pouechan.y v platnosti "k'ntečnč Jen ony právni uormy, jež smv"ávan se s novym řádem státním, "e však předpisy odporující samostatnému, nezávisllému postavení nového státu. Ovšem hy].o stejně nemožno
zjistiti a vylqučiti veskeré tyto předpisy. Bylo, by proto nutno, aby soudy
mmy uvažovaly, které normy pozbyly platnosti zřízením státu· čsl. Casem
byly sice některé z těchto přecLpisů výslovně zrušeny a případně jinými
nahrazeny, přes to však VYSkytují se zák,onná ustanovení, ponechaná' vše ..
obecným předpisem v platnostÍ', odporující však novémn řádu. Do.spěl-l!
soud k pře'Svědč-enÍ, že ustano~vení ta nesrovná vadí 5:le se změněnfrmi po~
měry státn.ílTIi, nelTIúže uznati jich závaznósti, třeb"s d'Osud neby.ta výslovně zrušena. Takovým předpisem je 1 čl. 95 stanov rak. uh. banky, jenž
hy donuooval příslušníky čsl. státu, by pcdávali žalOby nabm,ku tu jen
II

cizozemského soudu. Banka rakousko-:uherská je dnes stra'nou nerna...

iící sídla v tomto státě. § 99 j.

10.

čl.,

a vztahovati jej po,uze na

vody:

PDskyluje možnost vmésti žaloby proti

těmto s'tranám'll zdejších sOlldů, je-Ii zabezpečena vykonatelnost ro~sudku
e"ekuCÍ na jmění v tomto státě se nacházejícÍ. Předp'isem tím platícím
nesporně nadále il pro čsl-. stát, má bi/ti zabezpečena přísluš-nikům j'eho
možnost domáhati se práva proti dzozemcúm II zdejších snu'dil, Není my.-

slitelno, že by byl zákonodárce zamÝšlel poskytncuti c'izo'zemskému peněžnímu ústavu, jakým j,e žalo'Vaná banka, zvl'{lštní výhody v tomto směru
v neprospčch svých státních příslušníků. Mohla proto rak. uhenká banka
dovo.lávati se výlučné přísiušnosti vídeňského o,bcho'Ól1ího soudu pro

Čís.
Opověděním rozepře :(§

likvidační řízení

jím upravené,

1702.

21 c. ř.s.) nepřerušuje se lhůta 19 933 obč. zák.

O~ozh. ze dne 31. května 1922, Rv I 215122).

Žalobce koupil od žalovaného· družstva poč<itkem roku 1920 jeteJ.avé
semeno, jež zaslaclo družstvo k žaloboově poukazu firmě Sch. Tato je obdržela dne 10. bře2Jua 1920 a tvrdíc, že semeno je nečisté, nastoupilla' na
žalobc" "čas žalobDu ze sprá:vy. Tento opovMěl spor drÍlžs!vlldle § 21
c. ř. s., ve spom VŠaJk pmsloudil a domáha.J se žalobo,u ze· dne 15. srpna 1921
na družstvu náhra.dy škody. Pmti žalobě namítlo družstvo jmenovitě Pf'Opadnu1í zažalovaného lIárokll, ježto vznesenby,1 po lhůtě šestiměsíčnÍ.
Pro ce sní s o TI <cl p r v é st o Ji c e žalobll zamítl a uvedl ohledně námitky shora uvedené vd ů vod e e h : Z nesllornéhopřednesu stran vychází ua' jevo, že objednané jetelové s,emeno dodáno bylo firmě Sch. dne
10. března 1920, kdy firma, vypla'tivši dobírku, odvezla si je do sklaJdiště,
"le da!la! je ihned za<lobci k djsp'osici, a že jmenovanlá firma j'iž dne 26.
května 1920 podala na žilJlobce žalobu z důvo'ďll ruoení ze správy. Žalo"a,
() ilJiž tll jde, 'Označena jest rovněž jako ž",loba ze správy a podaná byla
leprve dne 15. srpna 1921 tudíž dávno po uplscuutÍ 6měsíoní lhůty § 933
obč. zák., která dnem odevzdání věci počíná běžeti, a n,utn,o protq pokládati žalo·bu za promlčeno,u. Zalova,né družstvo' námitkY promlčení,ač
bylo o to žádáno, s'e nevzdalo a t.vrzení žaloboo:vo, že oplovědět prvotní
rozepři žalovanému družstvll a tím že promlčení, které by iina:k nastala,
bylo přetrženo, nesrovnává se se zákonem. Oznámením vady nebe> sporu
zachová ;-á se uár.ok ze správy j,en, i'edná-Ii se .o uplatňo:vání nároku takového námitkou proti žalobě, nikoli·však;iďe-!i o žalobu, k jejÍmuž zachování 6měsÍčni lhůta zacho"án,a býti musí; plyne to z posledního odstavOe § 933 obč. zák. a ze stov "s o, u dně nptatňovatl" v odstavci prvém
téhož §, takže jiná cesta:, n~lž žal1o'ba, k zachováni nároku ze správy ne~

s,tačí. P'011kaz na ·obd.ohné předpisy směnečného řád'u je, nemístným, neboť
tento případ řešeu býti musí. dle ustanovení obč. zák, jenž v tom směru
obsa,huje předpisy, nezůstavující žádné pochY'bno:S'ti o' vÍ'kl'adu zákona.
O d vol a c í s o II d rozsudek potvrdil. D ů voď y: Sporný případ byl

procesním soudem prvé 'stolice p'O zákonu správné P05:,ouzen a rozhodnut
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a stačí ku správn1rm jeho df!vodÚ111 dodatj ž,e i JIQ.ClliL~' 1497 ohč zák. se
promlčení přetrhuje jen, když stra'na v ustanovené lhůtě svůj nárok žalobou
vymáhá a pak ve ~poru náležitě postuPuje. Toho, však, jak prvním soudem
wrávně je Zjištěno, ne'učinila, OP.ovědění sporu (§ 21 c, ř. s.) jako důvod
přetržení pr'Omlčení jest nutno jedině v řádu směnečném {čl. 801. Jinak
ne~á pouhé opovědění sp'Oru na trvání lhůty promlčecí vlivu, vždyl ani
v § 931 obč. zák, který následky o'povědění rozepře výslovně upravuje,
není zmínky o tom, že by oznámením rozepře byla lhůt", promlčecí pře
tržena, nebo nárok za,ehorv-án.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo'lání.
Důvody:

Právem prohlásily 'Oba nižší S.oudy, že právo žalo,bní p.odle ustanovení

§ 933 ,obč. zák. uplynutím 6měsíční lhůty uhaslo. To ply'rue jasně z po'r.ovnání zákonných ustanovení § 21e. ř. Sl. ,3; § 931 a 9330bč. zii!k. Rozepři

,opnvěděti má ten, kdO' má učiniti třetímu oznámení Ol sporu, by tím založil
civilně prá vni účinky. O jaké civilně právní účimky v tamto' případe jde, .

slanoví předpis § 931 obč. zák., totiž a'by spot opovídaiící předešel tomu,
by jeho předcMdee ve sporu s ním o nárok ze správy mu nemohl činiti
i námitky, jichž on sám ve speru opovezeném nep.oužil. Jiných ÚČi01ků opovězení rorzep'ře v tomto p'řÍ'pa,dě d'le zákona' nemá),· nárok s,ám se jim neup1.atňujea nemůže ,proto míti ani účiruek přetržení lhůty § 933 obč. zák.,
jež je lhůtou 'preklusivní a ne promlčeeí a jejímž uplynutím uámk ze správy uhaS01e, nebykHi' v uí v čas žalo b a u s o udu po:dtína. (Srv. Krainz
System 1913 I. díl, !§ 155 - II, 2 f, II. díl, § 323 - V, Furst!: Zivilprozess,
gesetze 1897 str. 46, jud. Č. 228, vést. mjn. sprav. úř. sb. rozh. č. 22 a: 60).
Čís. 1703.

Písemné pOSlední pořízení, pro formální poklesek neplatné, lze, vyhověno-li požadavkilm !§!§: 585 a 586 obě. zák., zachovati v platnosti jakO
ústní poslední pořízeni. leda že bylo by dokázáno, že zustavitel chtěl poříditi jen písemně a vylončiti každon jinou formu posledtúho pořízeni.
Při úvaze, zda v těchto případech vYhověno požadavkům @§ 585 a ,586
"bě. ';ák., nelze Pisatele pOSledního pořízení Pro tuto okolnost o sobě

pominout! jako svědka ústního posledního přelíčení.

(I~czh. ze dne 7. června 1922, R I. 1540/21).

P o z ů s t a 1.0 st n í s o n d neumal platným dovčtek zilsta,vltelúv, ježto.
byl psán osobou třetí a pOdep'Sán pO!Llzedv,ema svědky a dodal že nelze
ho zachovati v platnosti jako dovětek ústní, je'tra zltstavltel zamÝšlel poří
diti písemně. Rek u r sní s 11 U cl uzna'l, že dovětek jest pIntným a že je'St
vzíti za zákLad pWjednání pozůstaloSlti, zjistiv, že zilstavitel povolal
k sobě učitele VendeJína N-a' a požádal ho, by dovětek napsal, ježto 'Sám
pro stáří již nemůže psáti, že mu dále u přítomnosti dvou svědků dovětek
dik<toval, 'načež zůstavitel il oba svěd'Ci se na listině podep"a'l;. Pisatel
dovětku i oba svědci učinili o' jeho ohsahu souhlasná udání. Z tohOI vyvo-

dil r'ekursní soud, že byly zachovány všechny předpisy zákona o ústních
posledních pořízenich.
Ne j v y Š š í s o u cl vyloučiv z usnesení rekursního soudu výrok, že
dovětek jest platným, nevyhověl jinak dovo,ladmu rekursu.
Důvody:

Co do otázky v (heorii spurné, lze-I; písemné poslední pořízení, pro
formální poklesek neplatné, zachovati v platnosti jako ústní posl<'dní PO"
řízemí, ustá'lila se judikatura ve smyslu kladném, a tento nejvyšší sou,d
usne.stl se plenámím mzhodnutim ze clne 13, března 1922 čís. pr,es. 110/22
(viz čís. sb. 1538) na právní větě, že písemné poslední pořízení, pro 'o:r.
mální poklesek nepla'tné, ,]ze, vyho'Véno-H požadavkům §§ 585 a 586 obč.
zák., zachovati v platnosti j,ako ústní poslední pořízení, leda že by byro
dokázáno:, že zůstavitel cbtěl p.oříditi jen! písemně a vyloučiti každou
jinou formn posledníh'Ů pořízení. Pwpřeďpoklacl posléze naznačenÝ není
v tomto případě dostatečné opory, a PTOtO zbývá jen řešiti o:tázku, VYho'V'ěno-ll požadavkům §§, 585 a 586 ,obč. zák., při čemž jd,e vlasrtněpO'uze'
o to, dlužno-ll pis'atele p1osleodruího, pořízení, učitele Vendelína N-a pro tuto
okO'lnost 00 sobě pominouti jak.o svědka ústního posledního po!řízení. V t'Dm
směru bylo uváženo toto: Má-U písemné p,o,slední ,p'oříuení, pro formální
poklesek noplatné, obstáti jako ústní pos,lední pořízení, nutno přiroueně
trvati na tom, ž,e rV'e všem všudy bYlo vyhoveno náležitostem §§ 585
a 586 'Ohč. zák. Ne"bytným předpo!dadem jest tudíž mimo jiné, by pGřizovatel vážně problásil s'Vou poslední vůli pIed třemi způsobiiJ.ými a současně přitomnými svědky. Jedním z těohto svědků může nepo'chybně
býti ten, kdo hyl pisatelem listiny, j'ež pro formáJnií poklesek nemá platnosti jakožto písemné po.s1ední po'řízení. TG plyne zcela jasně z uslarrov'ení §, 581 obč. zák. Dodatek téhož § 581, cll" nčhúŽ, neumí~li p'o,řizovatel
čísti, jest pisatel ltstiny z j'ejího předčítání vyloučen, ne.phcMzí zde
v úvahu. Předp.okládá! se v příp,adech, jimiž jest se tuhY z",bývati, že poři:wvralel sám ústné prohlásil s'V'ou pos1ední vůU celym j'ejím obslahem
před svědky, takže předčítáním listiny někým jimým, než právě pnřizo
vatekm, nebylo by vůbec vyhově:nop'ředpisu § 585 obč. zák. Múže'-li
DisateI listiny zás",clně býti pojat do počtu svědků poskdnlÍ vůle j'akotto
ústního pos"edního po,řízení, není zákonného dů'v.odu, by ohledně něho.
by,ly Vytyčovány jinaké požadavky, ne'ž ohledně svédků téže posolední
vůle, kteří nebyH pisateli Hsti\1l'1. Nelze proto 7lejména pojmu .obřadného
wědka rozuměti ohledně pisatele listiny jimk, než jakým p'ojem ten jest
u iin",kých svěclků p.oslední 'vůk V tom směru ne,nracci! zásadně nrumilek proti názolru, vyžadujícímu,. by .proniknuti byli pořizovatel i svědek
po,sll:ednfho pořízení vůlí a' vědomím, 0'l1le:n, že ten, před kým pronáší svou
pos1ední vůli, má býti a jest svědkem poslední vůle, tento, že cbce býti
a jest svědkem této vůle. Nelze všoJk přistoupiti, na další požaďa'vek .onoho
názom, by ten, kdo. $oe -dovolává ]lO'sledního pořízení, kromě obřadností,
zá'konem vÝslovně vytčených, zvláště ještě jakOžto podmínku platnosti
posledního]l'ořízení dokazoval Onu vůl'i a ono vědomí. Zákon nestanoví
t.ohoto požadavku 'a' z povahy věci požadavek ten nevypl~~vá. Pravidlem,
tkvícím v rozumné úvaze _sběhu věcí, jest, že pořizolVatel, .pronaše}e svou
poslední vůli k přítomné osobě, schopné býH svědkem posledníh,o pořÍcCivllnl rozhodnuti lY.
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rozumně_-+l-em.b"žG míti jin:élte------ftttty"itt;"'lleŽ že Čhlí osobu - tli
svým ďůrvěrníkem ,a' jí ja'ko tako:vému svěřuje SvO'U poslední vůli a že

zení. nemá

.(1.

oSJoba -ta, sledujíc projev pořizoy":atele, dává tím- zřejmč: na ie~o že
přijímá na sebe roli ,pořizovatela důvěrní-ka ,a! nositele prohlá'šení
po"dední vůle. Kdo mluví k jinému, chce, j"ko rozumný člověk, aby byl
slY,~e~, jest si vědom toho, že jest s;lyšen, a chce, aby projev, vtělený'
v zlve, SIOiVO, dostal se k vědomí toho, ke komu bylo ml'uveno, a vepsán
bYl, Jako b? v lis~inu v pamět toho, ke komu bylo mluveno. Nejinak s pozmenou ma se vec u toho, ke' komu bylo ml'llveno. Lo·gicky a psycho'loglcky zcela neoPodstatněno;u byl'a by domněolka, že ten, kdo mluví k iinému v ~myslu, .aby to, co řečeno, bylo tímto druhým napsáno, činí' ho.
Jen pouhym nástrcjem 'vtělení slova do lilstiny; ž'e to, co' k němu mluví,
nesvěřuje a nechce svěřiti jeho paměti, nýhrž jehoprostředn!ictvím listině
a že týž duševní po:chod odehrává se v mysli pisatele. Vždy! pofizovatel'
sdě'luje do pisatelnva péra sv,ou poslední vú1i, ml1siÍ mu ji, nap·řed ústně
sdělHi a pisatel musí mluvené slovO' dříve jako takové postříoi než vtělí
je v Itstinu. Nelze arci! popříti, ž·e mohou se vyskytn·outi .připady kde
byl sice ústní projev učině1l v přítomnosti někoho, kdo fysicky je~t na
místě, a,le projev ',,,!Směřoval k němu, kde k němu mluveno, nebylo a mluveno ,býti nechtělo, a Ide on mluveného neposlouchal a posl'Ouchati nezamýšJ;el, a zejména nezamýšlel, aby tím, co· slyšel, obtěžova] svou pamět.
J;st zejména též myslitelno, že pisatel listiny hyl v pravdě pouhým psaclmmeoha'111smem, žes,lova .prO'šila jeho mysTí do pér:a, aO.dtud na pa'pír
na této cestě však neutkvěla v mysli. Ne,ž vše to jsou případy výjimečné'
jsem to úohYlky z pravlclla. Dokazovati, že. nenasta'ly takové a podobné
úch;ylky z pravúdla, není dle právních zás"d věcí toho, kdo se clO'vo;lává
prOjevu poslední vůle jakožto ústního pořízení, nýbrž na tom, kdo popírá
pTatnost tohoto pos·ledního. pořízení, jest, aby tvrdil a dokázal, že se udála
podobná mimořádnost a nepmvidelnost. Při opačném sta'll!ovisku bylo
by jen ]ogi.ckým důsleclkem, vytknouti zajisté neudržiteln·ý požadavek,
aby ten, kdo se dovolává pro sehe ústníhO' poS'ledního pořízení, dokáz.a!,
že svědci pos,ledu.! vůle po' celou dobu beďlivě " pozorně sledova,li poři
zovatelův pr,ojev, j.emu ve všem všudy jasně porozumě.U a obsah poslední vůl'" na místě a odtud dále nezahaleně si zap'"m"tovaLL Tímto. požaďa vkem hyly hysmíseny dvě zcel" rozdílné o,tázkYo' jednak atázka
zevních náležltostí ústn1 poslední vme {§ 585 obe. zák.), Jednak otázka·
důkazu takovéto poslední vúl" {§ 586 obe. zákJ Užije-li se těchto právních zásad na tento případ, d,lužno vzhledem ke skutkovým zjištěním,
obsaženým v usneseni so.udu rekursního, dospěti k úsudku, že nelze
pisatele p'Osleďníhopořízení, učitele Vend'eUna N-a ·proo tuto okelnost o s{)bě
pominouti jako s·vědka ústuíh.o posledního pol'ízen,!; že tedy. poněvadž
jinak není 'žádných pochyhnKlstí, jsou, tu z e v n í náležitosti §§ 585 a 586
obč.

zák.; že· není závaj'y, by písemné poslední

poř:Ízení

Josefa O-a ze

dne 10. dubna 1921, pro formální vadu neplaltně, nehYlo jako for m á ln ě
bez'vadné ústní posle duí pořízení' vzato za základ při pro'jednávání pozŮ'sta!Iosti; a .že zákonnÝm dědkům, domnívajHi se Sluad-, že tu jest jeden
z těch výjimečných případů, jedna z těch úchylek z pravidla, jak výše
byly vzpomenuty; tvrdí-li tedy v nit ř ní neplatnost ústního posi'edního
pořízení, ,nutno ponechat~, aby pořadem práva dokázaifi ud'avší ,~Je mimo-řádnost a nepravide,lnost. Usnes·emí soudu rekursního. jest tudíž potud

sp'rávné pokud bylo jím vysloveno, že se poslední pořízení Josefa O-a
ze dne
dubna 1921 má jako ústní dovětek vzíti za základ při projednávání ·pozústal0,~ti, a nutno jen. z něho· vyloučiti v:{rfo1<í:, že se Ollk) poslední pořízení uznává za p I a tnÝ dovětek, poněvadž by tím hylo před~
stiženo rozhodnutí případného sporu. V tom směru by.lo tedy podle § 16
nesp. pat. vyhověti mimořádnému rekursu dovolacímu. Tomu není na
. závadu znění důvodŮ zdejšího usnesení ze ·dne 6. září 1921, čís. sh. 1161,
nebo! v nich bylo pouze zdůrazněn,), že má: ]Jozůstao!ostní soud v ne·sporném řízení zkoumati, je-ll tu for m á:I n ě bezvad'ně ústní poslední
pořízení (dovětek), které jest vzíti za základ při projednávání p.ozůsta
losti se zákonnými dědici, a jsou-li odkazy v něm učiněné for má 1u ě
účinny, což samozřejmě nevylučuje právo zákonných dědiců, ",platnuti
žalohou vnitřní neplatnost ústního dovětku.

io.

Čís. 17M.

Obchod bílou dřevitou lepenkou. Nařízení ze dne 13. dubna 1918.
čís. 141 ř. zák. uezrušilo smluv, uzavřenÝcb před jeho účinností, nýbrž
pozměn.ilo je jen co do ceny.
(Rozh. ze dne 7. června 1922, r(V I 106122.)

Ža'lobkyně koupila v z"řl 1917 od žalované firmy dřevitou lepenku.
Ža:lo'bu na dodání lepenky ob,,, niž š í s o. u rl y zamítly, o ci vol a c í
s o II d z těchto cl ů vodů: Netřeb" s,e zabývati šetřením, zda nařízemí
ze d'.nle 13. srpna 1918, čís. 303 ř. zák. se vztahuje na dřevitou lepenKU.
Již se stanoviska nařízení ze dne, 13. dubna 1918, čís. 141 ř. zák. jest
výrok rozsud:ečnÝ oclitvodrrěn. Neho! v §, 1 tohoto nařízen! vy~l'o'Vuje se
zatavení dřevité lePe'llíky ode dne, kdy toto nařízení pOlČÍliIi působiti. Dle
§ 3 zabavení ,půsohí, že zab"vená mno·žs,tví těchto látek nesmějí býti
a'ni spotřebována, ani dnbrnv,ohlě neb nuceně zcizena ani zničena. Dle
§ 4 'nIepřekážeÍÍ tomuto' zabavení ani platné zá"azky z dob dřívěj'Ších.
Těmit,o wstanoveními byla dřevitá lepenka pro dobu p'latnosti cit. nařízen;
. odňata volnému obchodu, pročež dle § 880 obč. zák. S'luší pokládati kupní
smlouvu tvořící podklad ža>loby, za neplatnou. V opatření vývoZllího povolení n~.j'ze spatřovati uvolněnI zabaveného zboží, poněvadž úřad, povo.l",ný k p'Oskytavání vývozního povolen~, nem~že ZTUŠit~ působnos!
platně vydaného, nařízení 8! mímo to není omezenl zabayem, sta'llove-ne
v § 2 nařízení ze dne 13. smm 1918. ČÍs. 303 ř. zák, obsaženo ev nařízer;í
ze dne 13. duhna 1918, čí". 141 ř. zák. Ani ochota žalovaného, projevelliá
v době, kdy zaba'vení mělo platno·sti, že. chce dodati, nemůže vzh1e'dem
k zákcnným ustano·vením učiniti. z neplatné smlouvy s.mlouvu platnou,
poněvadž smlouvu sluší pokládati za neu-zavřennu a k uzavření nové
smlouvy nemůže právoplatně dojíti. Názor, že citovaná: nařízení pozbyla
oživením Ceskoslovenského státu pU60bnosti, jest mylným, ueboť naří
zení ze dne 13. dubna 1918, čís!. 141 ř. zák, byTa zha'venlO> p·latncs'h teprve
naříz.ením ze dne ll. hřezna 1920. čís. 213 sb. z. a n. a na·řízení ze dn'e
13. srPna 1918. čís. 303 ř. zák. teprve nařízením ze dne 13. května 1921,
čís. 186 sb. z. a n.
N e j v y Š š í so n d zrušil rozsndky obou nižších soudů a ulužil prvému
soudu, by ve věci dále jednal a ji znovu rozho{ll.
34"
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Čís. 1705.

nestihá vina na rozluce, nemá
želi nároku na výživné.

manželka proti bývalému man-

{Rozh, ze dne 7. čer'Vna' 1922, Rv I 148122.)
Manželství stran bylo rm;loučeno pro duševní chorobu manželky a
vysloveno, že nemá! na rozluce viny afll ten, a!n~ onen z rnanželú. 2alobě
rozlou'čené illwnž,elky .o placení výŽivnéh.o by.].oo 'b ,ě m a- niž š í II i
soud y vyhověno, o d v 'O I a c í m s 9 u de m z těchto. d ů vod ů: Prvý
soud správně dovolává se uslano'Ven,í § 1266 obč .. zák., jímž "!W'veny jsou
majetkoprá vní 'následky co7Jluky manželství. Dlužno tru rozeznávati. zda
k rozluce došlo k souhlasné žádosli obou manželů pro nepřekO'nate,lný
odpor, či by'lo-li na rozinku uzn'áno rozsudkem. J,en v onom případě zanikaií veškerá práva, která mají základ ve svazku manželském, jinak
však je lomu v příp'aďě druhém. Bylo-li totiž na, rovluku uznáuú rozsudkem, pTa'ví zá'kon, že bezvinnémlU! manže1}' přís1uší! ,neien úplné zadostiučinění, nýbrž od clo by uznané rozInky 'Vše, co mu ve smlouvách
svatebních vymíllěmo bylo, na případ, že zltstane po smrti druhého man-žela na živě. Zákon n-ero:zeznává, zda dTWhý maLnžel na rozluce llllá .vinu,
či zda je wv'něž bez viny; odvo!'aci soud nesd1lí náhledu odvo'la'lelova, že
výra'z »úp,l'né 'ZadoS'ťiučiněnlÍ« pDukazuje' na Ivinu TI: druhé strany, nýbrž
má za tó, že tímto výrazem chtěl zákonodárce vyjádřiti jen obiem povinnosti druhému nálež·ejicl. Z r{)zluko"ýchs,pisů soudu je známe>, že
smlouvy sv,a,tební Sjednány nebyly. a přísluší te,dy žalo'bkyni úplné dostiučinění a to jest prá ve slušná výživa,. o' r;iž rozluko II hez své viny by
přiš!'a. Dlužno také li'vážiti, že d!'e desavodního práva' duševní choroiba
nebyla ani důvodem rozvodu o že dle nového zá<kon3' ze dne 22. května
1919, čís. 320 sb. z, 3' n. mezi důvody rozlukovými není uvedena tělesná
v.ada, za m<lniželSltví vzniklá, ba ani takové tě'lesné zmrzačení, které by
'Nonání manželských povinností vůbec vylučo'val.o. Uváží-ll .se tato okolnost, nelze míti za to, že zákonodárce,připmlštějící nyn,í duše'Vní chorobu
za dův'od k rozluce, chtěl manžetku', která beze své vil1Y do duševní chorohy upadla a' j.ejíž příští výživa ne·ní zabezpečena, dosava'dního jejtno
nároku na slušnou výži'Vu zbaviti, naopak jest za to míti, že zá'kon'Odárce
nepokládal za potř,ebno vzhledem k u~tanove'ní § 1266 ohč. zák. toul'o
O'tázkou se za'bývati, spatřuje v Domto ustanovení diYstatečnou 'Ochranu
bezvin'nlé manže,lky v t'Omto ,směru. Že tornu tak jest, plyne z veřejino
právní povahy vYživovad p'ovinnosti manž-elovy, .a, zákonodárce jíž
vzhledem k této veřejn'o'právní p'Ovaze hy o,tázk" výživy zajisté zvl,tišl
upravil, kdyby to'ho shlieda.] potřebu, A tak i znění zákona i smys'l jeho
mlu'Vl pm 1,0, že otázka sporná jest drtrhou v.ětou§ 1266obč. zák. kladně
zodpověděna.

Ne j v y ŠŠ' í s o u d ža'lcbu zamítl.

DŮ

1''0

dy:

Dovolání žalovaného, opírajícím" se o ďltvod § 503 čís, 4 c. ř. s., '111e1ze
Dov.ol"cí .soud nesdílí náhled soudu 'Odvo1lacího, ve bezvinné manželce po rozumu § 1266, druhá věta, obč. zák. přislu·Ší nárok na
slušnou v1'živu se strany manželovy i tehdy, když ani manžel' na rozlu-ce
upříti oprávnění.

Uznáno-li na rozluku mánželstvi s tím, že ani toho ani 'Onoho manžela

rozloučená

535
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llemá viny, Předpis §u toho rozeznává, zda manželství bylo rozloučello
k n á vrh II o b o u man žel II z důvodu nepřekonate,lného odporu, či
zda rozluka byla pro h I á š 'e n a r o z s u d k e m k n á vrh u str aru y
jed n é, Ač manželství dLe dřívějšího zákonodárství mohlo jak v případě
prvém tak i v případě druhém býti rozloučeno pravidelně, vyjma pří
pady §§ 133 a 134 obč, zák" pouze rozsudkem a tudíž rozdíl, v ,~ 1266
obč, zák. vytčený, není ve všech směrech případným, dlužno rozeznávati
příp"d prvý od druhého hlavně tím, že, kdežto rczlll'ka v prvém případě
na,,;tala k souhlasnému návrhu obou ma'mželú, nastala v případě druhém
k jednostranné žalobě z dúvedú v §§ 115 neb 135 obč, zák, Důsledky,
obou případů jsou různé, Vvrvém přívadě pomíjejí veškerá vzájemná
práva, mající kof.en ve svazku manže1ském, zejména manželské smlouvy.
V případě druhém náleží manželu, na jehož vinu nenalezeno, úp ln é
d o s t i u čin ě n í, t. j, náhrada za nárok na výživné, zanikly rozLukou
manželského svazku, k t e r é m u s í dát i man že 1, na jeh o ž v i n u
ve smyslu § II min, nař, ze cine 9, prosince 1897 čÍS!. 283 ř, zák, u zná no'
bylO, Předpokládá tudíž druhy případ § 1266 obč, zák, jednostrannou
žalo'bu 0., rOzfuku a nález na rozlulm z viny pOll Z e je dno h o manžela,
který pak dáti musí úplné dostiučinení a tedy, uznáno-li na vinu manžeLovu, i výživné nevinné manželce, Dle § 1324 ohč, zák předpokládá
»úp'rlné zadostill'činěnÍ« vinu na straně povinné. Ze srovnání §§ 102, 1264,
1265 aJ 1266 obč, zák. plyue, že zákon rozeznává v manželských sporech,
)}zda na rozvodu neb rozluce isou vinny obě strany čl' jen jedna, či snad
žáďná.« Dle §§ 102 a 12650hč, zák. může při neplatnosti manželství, je-li
jedna ,strana bez viny, tato neviun,á strana žádati odškodnění, po-dobně
jako při sondním rozvoclu dle § 1264obč, zák. V následujícím § 1266 obč,
z,ák. ustanoveno, že při rozluoe, vysloverné rozsudkem k návrhu jedné
strany, náleží straně bezvin'né pLné dostiučinění; to tedy ptatí podobně
, jako, v! ~§ 102 a 1265 ,obč, zák, j'en tenkrát,o, když tato stmna ,ama je bez
viny a kclyž tedy druhá strana je vinna, nikoli vš,ak, když ohě jsou bez
viny na rozluce, Není-li teclY na v,inlu manželovu v rozhrkovém ro",uďku
Ulznáno, není zde duvodu, ktef'Ý by manžela po provedené rozluce k výživě manželky zava~oval. V případě tako'Vém, jako je tenta. případ, že
obě stra'ny jsou bez Viny, nemůže žádná stra'ml' žádati na odpůrci od-,
škodnění. To odpovídá též úmyslu zákonodárcově, nebo! rozlukou jest
manž,e'lství vůbec zrušeno tak jako smrti nebo pr'ohlášením neplatnosti
manželství a tuďíž rominul důvod 11'a}Ulželce v~;živné poskytovati. Co pak
se tkne p r á vn ípo vah y manželčina nároku na} výživu, jest tento
nárok čis,tě slOukromoprá'Vním a nikoli veřejnoprávním. Již z' materialií
k občanskému zákonu vy,pIyvá, že ma'ni,\elství jest soukwmou, občanskou
smlouvou, a nárok na splnění ma'nželské smlouvy a pokračování v manželském společenství pouze prá:vem soukromým, Manželé mohou dle
"vé vůle vzdá:ti se nároků, z ma,riželské smlouvy plynoucích, a jest jich
vůli zůsta'Veno, pokud a ze kterých právních důvodů chtějí uplatňovati
své vzájemné nároky, O ustanovení '§ 91 obě, zák, 'pevinnost f(}zloučeného
manžela k vy živě manželky opříti nelze; dle §§ 91 a 92 obč, zák, s'ouvisí
vyživovací povilnunst manželova Zal trv,ání' manžel-ství s PDstave,ním
manžela jako hlavy rodiny a s podmbenlm' se manželčinym pod jeho
moc a- s jejím zav:azkem žíti s manže'lem ve společné do.mácnosti
a bÝti mu nápomocnou ph jeho výdělečné činnosti. Když již při
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pUllží~v~ní r:~jaHJch mís{ností v nájemní snJluuvě dlužna opatřova-ti dost~tecne .urClto~
~Tavo, u)edna,ne

c;.TI'U, k její platnosti nu1nou, :a názor, že Jen před'kupnÍ
pn prodeji, jest platné a k vtěJern schopné, byl by přHiš
uzkcprsym vykladem zákona a odporoval by více nev stoleté praxi prá,vní
(sr9vn~i rozhodu','tí neiv. soudu z 19. ledna 1904, čís. VII. 2574 při § 1072
obc. zak. poukaz §, 9 kn. zák. na § 1073 a to joen v závoTce). O d vol a cí
s:o u d rozSiudek potvrdil a uvedl v d Ů vod ech: Odvolací soud není
~lce

toho náhTedu, že spor

O'

spravení zá2Juamu j-est urč'en ke zkoumání

Jen f?r~ál~í~ nál'ežilostí, ne'boť § 420dstav,ec druhý kn. zák. zcela jasně
P~~VI, ze zaJovanému přÍslušíčinlli veškeré námitky proti knihovnímu
Pl av~ a to } t~hdy, když usnesení o záznamu se stalo formálně právo,playwm a z;e zal?bce musí PDokázati právní dúvod k nabytí knihovního
prava. MuS1 tud,ž soudce se zabýVati otázkou zdali smlouva tvořící
podklad pro záznam práv;a" je platnou a zda'li~rávo zazname~ané jest
s~utečně Jed~ú z těch, jichž vklad a zázllfvm je dle §. 9 knih. zák. přípust
n~n:. Nez, PT,e~ to ?'elze rozsudku vytýkati nesprávné právní posouzení
veCl, ponevadz spravně rozřešIl i materie1>l1Iě právní námitky strany ža~ova~é: IQznačiv je jako nreodůvo:dněné a' p·ouka;Quje se proto. na správné
Jeh~ ~u'vody. Na námitky nutno pouze odpověděti potud, pokud jsou v ode
volam znova opakovány. A silce jest poukázactl k tomn, že právo před
kupn! možno, zříditi i bez souvislosti s kUp'IIÍ .smlouvou. Neboť neplatné
a nedovolene smlouvy uvádí obč. zákoník ve v,§eobecné části o smlouyá:ch V' 17. hlalVě §§ 878 a 879 obč. zák; a prohlašuje za neplatné smlouvy
Je,dnak sm],ouvy, jichž plnění je nemožným, jednak sml'olivy zákonnému
z~kazu ~'ebo ~'obrým mtavúm se příčící. POl1lěva.dž zmíně'né ujednání
predkupmho prav,a; neobsahuje ani nemožného plnění ani se nepříčí dob:~ mrav,um" stalo, by se neplatným jen tenkráte, .kdyby zákon ujednam takove vyslovn" zakazo'val. IoJlO však zákon nečiní ježto § 1072
obč. zák. z~i<az~~-Eeobsahuje a uvádí předkupr;ropráv~:-V°S:iiíiVíS;ros'fí
~ko'lp~em .Ie.'Crr..o.t~.,-.ze !ý,,,vIITeifiieoyv a"iříZ6voánoo~iírrKllliií;zeoo'{r'VSaK
o

zak~2v~L-"f1.z-"ní oEfěiI1<upnLliů-jířoáV'a-ve"\išeén ,n :YCllPTíj5aaeoICproto

nd~'!.,nal.é.."t!.~onLy zákoiiě06por'yOiinÍ °řooiúmovélio"aÍlvoau~o...._oooL_,.o.
N e j v y Š š i s o;u,CneVYhověl(Jovolánro-oo--oooDůvody:

Ž~lující :trana domáhá se žalobou spravení záznamu nájemního a před
kupm~o

pTava dIe 'smlouvy ze dne 26. ledna 1921 na domě č. P. 152 PO"
v,?leneho. Jest tedy na ní, ,by se' zřetelem nac § 42 odstavec druhý knih.
z~k., P'fO~az~~a p.rávní důvod k nabytí požadovaného knihovního, práva,
Pn cemz muze zalovaná strana všechny své námitky proti trvání toho
kmhovního práva přednésti a to i tenkráte, kdYž usnes,ení, jímž byl záe
znam povolen, huď vůbec neodporovala nebo, bez úspěchu. Oba nižší
soud7 zjist!vše, že žalovaná zmíněnou smlouvu sv'ého ča'Su podepsala po
zralem uvažení a dŮkladné poradě se svým m"nilel,em, bez nucení, lsti
neb omylu a beze vší výhrady, měly žalobní prosbu za odůvodněnou a
od~olad soud proto rozs~dek první stolice, žalobní pro'Sbě vyhovujfcí,
P?tvrdIl. POku,d ~r~vádí dovoTatdka dovo'lad důvod nesprávného práv,mho P'o#sou~em ~vecl, jest správným její názor, že netřeba v tomto. s}}oru
se zabyvah otazkou platnosti a závaznosti smlouvy - a nelze sdíleti,

výklad S 42 odsta'vecdruhý knih. ZhK., jaký, přikládá ,tom~to .:'stanove~~
odvolací soud. Ze ,lov § 42 oelstavec druhy kmh. zak., ze za'lobce ,
sporu o spravení, záznamu musí prokázati právni ~ůvod k. nabyt~
knihovního práva aže žalovanému přísJuší veškeré namlt~y protI ?'v,,-~~
toho,to práva _ kle'réžto slovo odvoIa,cl souel v ustanovem tomto prehllZl
_ nelze dovozcyvati, že musí Se' soud zab~Tvati otázkou, zda. smlouva,
tvořící podklad pro záznam práva iestphrlna čili nic. Soud má Je~ zk?u'
mati, zda jest tu právní důvod - po formální .sltránce .- k nabYlI, prava
toho a žalo'vaný může namítati, že práyo to už netrvá, ,ze uhaslo, prestaJo,'
Žalovaná stcama doznala, že smlouvu podepsala, t,a;ke,o~a, jak ze ,~p"u
vychází, ji se S'vé s'Í-rany p'tní a netvrdí, že by tak zal~'Jlcl 3ltr~na ne~l~lll~,
brání se jen spravení povoleného záznamu smlouv,,: Íl~" ze ~' prohla:u]~
po zákonu za neplatnou. Žalující stra?a vš~k for,?a:ne v,r'<;kazala pravnI
dlIvod k nabylí nájemního' a předkupmho p'rava prave zmmenou smlouvo~
oběma stranami ujednanou' a podepsanou a žalovaná naproÍl tc>~u, aUlI
netvrdí, Ž~ by tyto smlouvy více netrvaly a jest tu~~ž u'sb~O'vem~, 4~
od'stavec druhý knih. zák. zcela vyhověno. To tím ,'plSe, kdyz se ~~zacd~
v tomto pří'padě, aby Jistina obsahovala ~ráv.!'í dÚ'éod, Jako v p,np,a,~e,
kde jde o nabytí nebo změimu věcných prav (S, 2f! odstalVec druhy kn;h.
zák.), jdel tupráve jen o pomělr 'obJiga,čnÍ. Namítá-h dov,o)at~lk~ 1 ve sv.em:.
dovolá:nL že právo předkupni lze je~ tehdY,do kmh ~~psa,!l, )e-I'. ve S'poJem
se smlouvon trhoVOU, netřeba se hm zabyvatl, stacI p'ouka~ah, pouze na
důvodyoboll so'udů nižších, jež hájí správné stanovisko a Jez vY'éody dovoláni nej'sou nikterak zviklány.
Čís.

1707.

I(ratší lhůty i~ 57.5 c. ř. s. platí též ve sporu o odklizení vč:í, j~ž. !,yv_še
zřízeny náiemcem na najatém pozemku, mají jím při vrácem na]ate vcel
býti odklizeny.
(Rozh. ze dne 13. června 1922, R 1385/22).
ŽalobCi ,prop'achlovall v roku 1907 ža'lovanémui část pozemku, na n,ěmž
si žalovan,Ý vystavěl fotografický aleJier. Po skončení p:chtu domahal~
se žalobci na žalovaném ods'tmnění aleHerll. Pro c 'e s nI s o, u eI p rve
s t o li c e žalobě vyhověj, o dvo I a ci s 'O li d zrušil napadeny r~zsudek
a nložil prvému sowdu, bY, vyčkaje pravomoci, v iednáni' pokraeoval a
o věci znovu rozhO'dl. Do zr'ušovaciho usnesení vznesli žalobci 14. den po
doručení stížnosti, již .N e j VY š š í ,s., o lL d odmítl.
'~

Důvody:

Nejvyšš'í soud sdílí názor prvéhO' so,udn, že dle přednesu žalobců tu
jel" o nájemni spor' ve smyslu § 575 C" ř. s., nebo! žalobcI dom,áhai í se n~
základě pa,chlovní smlouvy ze dne 5. dubna> 190.1 p~ uplynu,tl.p~ch1ovm
doby řádného vrácenípwnajatého, poz,;n;ku, k nemli~ ďle zmIlien,e smlouvy a dle § 11090'bč. zák náleží odstranem fotOgr~~lCke~o' aleheru. V tomto
případě jedná se tedy o žalobu ve smyslu § ~9 C!". 5,J., n., § ~69 ún lme)
c. ř. s. a § .1109 obe. zákona a ne, iaknespravne uvadl druha stohee ve
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svém rozhodnutí ze dne 19. lIstopadu 1921, o nárok upla.tňovaný pouze
vzhledem k pachto'vní smlouvě. Nár-ok na vrácení prona:jaté nebo propachtované věci po uplynulÍ smluvené doby a nájemníkův neb pachtýřův
závazek, o.dpo'vi"dající tomuto nároku, zakládá se bezprostředně na nájemní
{pachtovní) smlouvě a rozepře "O vrácení zmíněných věcí jsou spory, jež
má ml mysli § 575 c. ř. s. Rekursní lhůta jest tedy osmidenn,í, pročež
rekurs podaný 14. den po doručení usnesení odvoladho sO'udu byl dle
§ 526 c. ř. s. jako opozděný odmítnut, což dle § 523 c. ř. s. měla učiniti
již stolice první. Čís. 1708.

Čl. IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n.
Jakmile dědicové oznámili notáři, že si pozůstalost projednají sami,
nemůže již notář vystupova,u jako soudni komisař a prováděti sám jednotlivé úkony.

(Rozh. ze dne 13. června 1922, R I 462,22).
Ačkoliv dédicové oznámili notáři včas, že si pozůstalost projednají
sami, žádal notář na pozůstalostním soudě, bymeu byly jako· soudnímu
komisaři postoupeny spisy za úče·lem seps'ání inventury. P o z ů s t a I O· s tní s o u d ná'vrh zamítl, ježto inventář byl již; sepsán obeoním úřadem.
I~ e k u r s. n í s o u dul"oži1 prvému soudu, by, vyčkaje pravomooi, odevzdal
pozůstalostní spisy notáři k provedení odh",du a sepsání ilnventury v podstatě proto, že sezmam, sepsaný obecním úř,a'dem nevyhOVUje a že jde o
věc dúležitoul, jež činí sepsání inventury nutným.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení pl"'vého s.oudu.
DŮVOdy:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Nejvyšší soud nesdílí
právního názoru druhé stolice, že v tomto přípCldě měl notář j:ako soudní
komisařslepsati inventář pozůstalostního jmění dle článku IX. zákona· ze
dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. Tímto článkem nebyla změněna
yš'echna dosavadní ustanovení o provádění pnzůstalost'llIího· řízení H; o pů~
sobení notářů jako soudních komisařů. Ustanovením tím změněny pOnze
předpiSY §I§ 28 a 29 patentu ,o mimQlsporném řízeni a nařízeno, ž,e :pozů.slta
lostn·í řízení provésti přísluší notářům jako soudním komisa,řům. Jakmile'
ted:y notář se:udním komisařem ustanoven jest, múže samostatně prováděti úkony uvedené v čl. IX. (2) citovaného zákona kromě oněch, jež tam
jsou vyhrazeny soudu. Jakmile však dědico,vé "V'čas oznámí, že si sami
pozůstalost projednaií, nemůže no-tář více jako sO;Jdní komisař vystupovati a jednotlivé úkony sám prováděti a jedná tu opět soud jako úřad pozůstalostpro.jednávajíc-l. Pro toto úřadování soudu vša"k zákon ze dne
1. dubna 1921,Čís. 161 sb. z. a ll., ničeho na platných zákonných předpisech
nezměnil. Platí tedy uSltanovení § 3 a 93 patentu o mimo sporném řízení· a
r·o:zhodne sond sám, jakým způsobem požadované nebo zákonem přede
psané "sepsání inventáře provedeno býti má a zejména, má-li. h~Tti svěřeno
notáři jako soudnímu komisaři. V tomto případě oznámila dědička včas

soudu, Ž~ si sama pOzů~_'talost ·projedná a proto ne?Y'l .prvý s~~dce povin~~;
vyhověti návrhu notáře a zaslati,I11ll' pozúst~lOS~TI1 "S~lSY z~ ucel~n: s~p~all!
inventáře a provedení odhadu pozůst<rlostmho jmem, to hm mene, jehkoz
toto není znaóné.
Čis. 1709.

Na základě p.rohlášení ustupujícího věřitele, že svo.luje, by postoupení
knihovni přednosti bylo poznamenáno, nelze povoliti ani vklad ani poznámku postoupeni přednosti.
mozh. ze dne 13. června 1922, R I 579"22).
Banka domáhala se ll" knihovním soudě záro'v~ň se žá,dostí ~a vk~aj
zástavního práva, by jí byla povolenapoinámk:a, pr~dno:.tm}lO'. prava pre,d
dřívějším knihovním věřitel'em Eduardem W -em, predlo,""v,SI Jeho, prohlaš,enÍ svO'lujfcí k poznámce přednostníhO' práva. I( II 1h O' Vnl s ~ II di POV?'~l~
V k a d práva zástavního i přednostního· práva, rek u r s nI s ,o u cl zadost, pokud, se domáhala poznámky přednostniho práva, zamltl.

i

Ne j v y

Šš

í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Dovolací rekurs není odúvodnen. Dle § 45 třetí ~ílčí novel~ k obč.
zák. lze změniti .po-řadíkn,ihovních práv pouze vtěle~lm. ne~o. zazrr.amem
přednostního práva. Z d\ivodové zprávy k této novele J·e ,~.reJ,?o, ze, pr.o
listiny které obsahuií dotyčná prohlášeníknihovnlch ventelu, platl .
protiv~u k dřvvějšímuprávnímll stavu ve smysllu '§§ 20, ;:;) ~0v>a 5,3 kmh:
'k a ,< 218 ex ř kde stačilI", pouhá poznámka, - pnSneJSI predplsy
za."
.',
'l<o2dt.b)dl
§§ 26 a. 31 i násl. knih. zák. tedy zejména ustanovem" "~ ,o' s " .. '. ,e
něhož v našem případě knihovní věřitel by musil výslo'vne proh~a:slŤl, ze
souhl~síSl vtělením vřednostníhopráva. Než stežov~telk", vř-edlozda p~o
hlášení knihovního věřitele Edvarda W-.a ze dne 4. leclna 19~1, ve· kte!~m
tento povoluje pouze kniholVní poznámku př'eclnostnllro pr'ava. a stezo,vatelka v souhlasu s touto ];stino'u a .nikoliv následkem. ch.~by, ve, psam,
jak nesprávně se domnívá. rekursní; siOud" navrhUJe- mkol! ;telem ~,ebo
záznamu přednostního prirv:a:, nýbrž pouze jleh" po~name?am .. Dle ~asad,
vyslovených v §§ 32, Ut. b) 85, 94, 95 a 96 knih. zak mel kmho;,m ~ou~
se zabývati pouze návrhem na poznamenání, a, ,nesrrr:ě! povolrtJ vtelem
přednostního práva, jelikož stěžovatelka takove Z~~OS:1 nepodala. ~U1 n.:'byla oprávněna poclati vzhledem k obsahu pro?lasem ~j~~rda Vj-a. Ze
návrh na povolení poznámky př-ednostního prava ,nempr':ll"~stnym, je
z.řejmo z ustanovení 'S 45 třetí dílčí novely k obč. zak., 'Proce~ n.ebylO' !ze
vyhověti dovolacímu rekursu. Bylo proto ?otvr~en,: uS,nes-e'll1 rekursmho
soudu, jenž _ ovšem j,ioolÍ cestou --' dospel k temuz vysledku.
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Čís. 1710.

Důvo.dy:

Lze povolí~i ~kla.d trhové smlouvy uzavřené pro případ. smrti jednoho ze s~luVUlku. trehas pozůstalost pro datele nebyla ještě projednána
a odevzdana.

J,ohami prozkoumati.zejména v tom směru, jsou-li tu nákžilto~ltť § 94 knih.
zák A tu dlužno uznati, že předepsacné náležitosti tu JSO'll. Podle tlotářské

(Rozh. ze dne 13. června 1922. R I 634;22).

Not~řským spisem ze dne 2. prosince 1921 postoupil Josef F. pro p.řípad
sveho 1ll1!rtI ,?emoyitosti své manželce Julii za' ujednanoul kupní cenu, z níž
20.00.0 Kc m:l,~ pnpadnouN v době zletilostis,ynu postupitelovu Josefovi.
D1e..mtabulacm d?ložky spisu mohIc. býti vloženo právo vLa'Stnické pro
Julu"F-Dvou ·a pravo zástavní pro ne zl. Josefa F-a. Po smrti Jnsefa F-a
st~:s~ho ~omáhala .~e j~h'O manželka Julie F-c'V"á zmíněných vkladů. pře&
IOZIVSI slllmek notarskeho spisu a zápIS o úmrtí! svého manžela Josefa' f'-a
K? i h o v n í s o u cl žádost zamítl. D ů v 'O d y: Z obsahu předlnženéh~
s~lmku se. spisu"notářského jde jasně na j:evo, že postupující Josef F.
~,cml~~v nem P?nze~í pro pří,pa.d' smrti. Jedná Se tudí.ž o právní jednání
na,. pnpad smrtr, toM o notářský testameut zří'zený ve formě notářského
SPI.:u~le· § 70 a 67 not. .řádu, př.ípad'ně o. dědickou smlouvu dle § 1249
obe .•zak. Z toho plyn~, že osoby tímto ,prá:vním jednáním o'hmyšlené, totiž
manzelka .Ju,lre F-O'ya a nezL syn Josef F., mají pouze postavení dědiců
(o~kazo.,::níku). a .orava, z řečeného jednání' pm ně vypIÝV<ljlcí, jsou pouze
pr~vy dedtc~yml: Jež dojíti mají účinku úmrtím postupujícího lnse!a F-a.
Prav"., takova neJsow dle § 9 knih zák. předmětem knihovního zá:pisu, byf
I ".yv7r~la ze. smlouvy dědické. Práv vlastnických anebo jiných věc'ncých
prav ',zasta."lllch) mohou nabýti osoby ob myšlené v citovaném ,pořízení
pouze na zaklade odevzdací l'i"tiny, vydané po řádném pozůstalostnlm ří
z:n~ .a nikoliv již sam:frm právním j:ediná!l11Ím pro případ úmrtí, které může
byt~pouze pcdkl<ldem dědkkeno prOjednání, které však nemožno směso.
!V~tl n~bo na royeň stavěti právním j,ednáním uzavřeným mezi živými a'~
v~z~~ym s~ad cas·em nebod,kladací výminkou. Provedení pož"dovaných
Z"Pl,SU ': kn,l~e poze~kové vedlo by k obejitf zákona s pominutím řízení
,pozusta;ostmhO' a melO' by ev zápětí popřípadě zkráceníc!ědi<ců' (zejména
nezlehlych). Rek 'U r sní s o u d žádané vklady pocvoHl. D ů vod y: Dle
II 94 knih. zák. přísluší knihovnímu soudu jen zkoumati, zda knihovní ná:vrh .
vyhovuje ustanovením tohoto zákona. JeM sioe správným, že po,stupní
smlouva ze due 2. prosince 1921, spisem no,tářským meúmanželi J osefer;' a ~uIií F-ovÝmi znzená, byla uzavřena pro případ úmrtí Josefa F-,,;
lezlo vsak smrt J'eho byla doložena úmrtním listem, bY'la kniho'vní žádost
obs"hem připojených listin, CQl do for'my bezvad'l1cých úplně odůvodněna
~, pQněvadž' ani' k'nihovl1Í sltav žád,aným ·záp.is,úm nebrá~í a ani o legitimaci
z~datelky .. nem.ůže. ~:tti pochYbruosti,. mělc býti knihovnímu návrhu vyhoven~. Jake ~f'aV~1 .U<;lI1'ky budou mlti žádané ktriho,vnívkl"dY na práv"
pozustal~str:lCh dC?ICU, o tom nelze v knihovním řízeni usuzovati a postačí
len, kdyz dedlcuvc nebopatrovník pozůstalosti 0, těohto kniho.vních zápIsech budou vyrozuměni.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Knihovní so.ud, který jest žádán za provedení

vkladů,

má žád,osot i s

pří

ho spisu lze povoliti žádancý vklad, jeliko-ž jde tu o smlouvll trhovuu, jejíž
účinky nastati mají po smrti Josefa F-a, kter·oužto podmínku dlužno uzruačiti za přípustnou,poněvadž nikde v zákoně není předpiw, který by to
zakazova:!. Smlouvu dlužno v jejím celém obsahu považovati za smlouvu
mezi živými, která již za života stran je platna, při níž účinnost jen pokud
Se týče vtěle·mi nastati měla po smrtl Josefa t'-a. To .,plyne i z nedosti
pfesné siylisace totiž ze .$Ilov: »}iž postoupil« a »již do vLastnictví ujala«.
Není tedy se stanoviska § 94 a § 26 knih. zák. překážky povolení žádaných
vkladů, a není námitek se stanoviska soudu pozůstalostního', dále se sltano,viska vyměření poplatků dědických, dále zda ne·jde tu o zkrácení nezletilébo dědice. zda mení tu dána možnost dědicům, odporovati smlouvě;
Všechny tyto námitky a. otázky možno ještě uplatňovati a řešiti při pro·
jednávání

,p-ozůstalosti

cestou

,~IPO'fU;

Čís. 1711.
~ozsudek

stolu a lože
manželství.

pro zmeškání v řízení O' žalobě na roozvod manželství ud
býti základem f'Ízení o žádosti za povoleni rozluky

může

(Rozh. ze' dne 13. června 1922, R I 681122.)
Ve sporu o žalobé manželky na rozv-od manželství od stolu a lože vynesl,oud dne 16. října 1920 rozsudek pm zmeškání, ježto se· manže·t nedo-stavil k prvému roku. Napotomní žádns!imanžela za přeměnu f.Ozvodu
v rozluku S u II d p r V é s t o I i e e vyhověl. D ů voď y: Rozsudek ze
dne 16. října 1920 byl sice vydán pro zmeškání, ježto manžel nep'řišel
k prvnímu roku. Okolnosti, uvedené v ž'ádosti, jest vŠ'ak míti za zjištěné
nejlen dle § 396 c. ř. s., nýbrž i pmto', že důsledky rozsudku v předcháze
jícím .slp,cru o roz'Vod ve výroku o vině vůbec zachovávaj1 se v 'Dle spon.
ném řízení roz!uko'V"ém (§§ 15, 17 a 19 rozl. zák. ·a' čl. lL nařízení vlády

republiky Československé ze dne 27. června 1919, čís. 320 sb. z. a n.).
medíc k t·omu, že manžel musil býti o-dso,uzen. rozsudkem zoine 19. února
1921 platiti výživné manželce, jakož i k údajllln manžela v žádo-sti o rozluku a manželky při výslechu 8. úmora 1922 - nabyl soud přesvědčení,
že dleskulečno'sltí, zjištěncých rezsudkem ze dne 16. října 1920, manžel
dopouštěl Se cizoloŽství, zle nakládal s.manželkou, těžce jí ubližoval a
opětovně na cti ji urážel, vedl zhýralý život a způsob-i! hluboký rozvrat
manželství. Okolno·stil ty byly by odůvodnily výrok -o rozluc·e dle §. 13 a),
e), f) a h) zákona rDzlukového, kdyby oň bývalo žalováno .. Jest tudíž
odůvodněna žádost za rozluku na podkladu sporu provedeného o rozvod
dle § 17 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 s'h. z. a n. Nesouhlas, manželky s rozlukou jest tu nerozhodným. Rek u r sní s o u d k rekursu
manželky usnesení potvrdiL D ů vod y: Stížno's! není odůvodněma. K'U
správným důvodům usnesení prvého soudu je vzhledem k vývodům stížnosti uvésti toto: Mylncý jest názor stěžovatelky, že na základě' rozsudku
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pro zmeškání nelze dle § 17 zák. rozl. ze dne 22. května' 1919, CIS. 320
sb. z. a n. v nesporném řízení vysloviU ro'zlu'ku manželství llIsneSlenÍm,
poněvadž prý předpokladem poU'žitÍ' § 17 ch. zák. je, by spor skutečně se
vší peč I i vos t í bYl pro'Veden a ckolnos,ti rozvod, po·kud se týče po,zdější rozluku odůvodňuiící, skutečně byly prokázány a zjištěny, což však
při rozsudku pro zmeškání sle neděje. Ne,ž § 17 v té příčině nerozeznává,
zda rozsudek, jímž ro'zvod povolen, vynesen byl po sporném jednání či
pro zmeškání či na základě uznání, žádá jenom, aby spor o rozvod byl
pro ve den, to jest aby o žalobě bylo, rozhodnuto r o z s n d ke m a
aby skutečnosti, ve sporu o rozvo'cI na jeve, vyšlé, byly už tehdy odůvoď
niLy výrok o rozluce, kdyby oň bylo bývalo žalováno. Proti tomu nelze
ničeho odvoditi z ustanovení čl. II. odstavce třetího pododSlt. 2. provádě
cího nařízení ze dne 27. červ,na 1919, čís. 362 sb. z. a n., v němž se sO!ldu
klade za povinnost z k o u mat i peč I i v ě, zda skutečnosti, z j i š t ě n é
ve sporu o mzvod, byly by již tehdy odŮVOdnily výrok o' rozluce. Ne"
právem má stěžovatelka za tn, že, sk.QIOlčcn-li r'ozvodový s!pOr rozsudkem
pro: zmeškání, není tu vlastně žádných skutkových zjištěnÍ. trledě k § 396
c. ř. s., dlužuo V tom případě za' skutková zMtěnÍ pokládati okocnosti, jež
dostavivší se žalobce ,přednesl po stránce skutkové, jež. nebyly vyvráceny
j;slouc1mi tu prův10dy a prnto- se za pravdivé považují. I tyto ro.zvodnvé
předpoklady mají povahu skutkových zjištění, liŠÍCe se ocl skutkových
zjištění, v rozsudku kontliadiktnrnÍm uvedených pouze způscbem, jakým
soud k nim dospěl - zde totiž volným hodnocením výsledků jednání a
provedených důkazů, tam zákonn()l> presumpcí pravdivosti žalobcova
př,ednesu. Jde-li o rozsudek pro zmeškání, jest tedy soudu v řízení nesporném zkoumati, zdaH skutečniOsti, žalobcem přednesené a jsoucími tu
,průvody nevyvrácené a tudíž rozsudku za základ položené, byly. by j.iž

tehdy k tomu stačily, by na j'ÍCh podkladě byla povoÍena r'Ozluka a nikO'li
jen pouhý rozvod, kdyby bylo o ní hned! bývalo žalováno. A tu soud .první
stoHce na základě udánížal-obY o rozvod ničím nevyvrácených rozsudkem
pro zmešká'l:'Í ze dne 16. října 1920 zHsltil skntko,vé okolnosti" v odŮ'vO'd
něnl usnesení zevrubně uvedené a v základě tě'ehto zjištěných skutečností
právem dospěl ku .přesvědčení, ž·e manžel dopouštěl se ciz,olO'žství, zle
s manželkou nakládal, těžce jl ubližoval a opětně na oti ji urážel, že vedl
život zhýralý a způsobil hlUboký rozvrat v manželství, takže okolnosti
tyto byly by již tehdy odůvodnily ro'zlnku po rozumu.§. 13 a), e), f) a' h)
zák. rozL, kdyby o ni bylo bývalo žalováno. Názors,těžovatelky, že právní
domněnka pravdivosti přednesu, jak tomu jest pn rozsndkw PTa zmeškání,
nemůže tvořiti podklad 1)ro vyslovení rozluky v řízení nesporném, jest
i z toho důvodu neudržitelný, že záNo,n rozluko,vý v §§ 16 a' 16 připouští
přeměnu rozvodu v rozluku v řízeoí nesPoT,ném dokonce i tehdy, když
'Vůbec žaloba o ro'Zvod nepředcházela, nýbrž když je tu rozvod dobrovolný a to v případech, naznačených v ;poslední větě §. 16 a bez jakéhokoli zjišlovánÍ.
Ne j v y Š š í s {) u d nevyhověl dovoladmu rekursu.
Důvody:

čis;.

Nejvyš'ší soud ve svém plenárním usnesení ze dne 9. únOra 1921,
pres. 163t1921 (uveřejněném pod čís. 918 sbírky), vyslovil' se v tert

rozum, že rozsudek prc zmeškánf, vydaný o žal'obě na rozvod maOlže1stvÍ
o.d stolu a lože, může sloužiti za základ řízení o žádosti za povolení rOZluky manželství dle § 17 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n.,
a, nemaje důvodné příči'ny, by se v případě, o nějž tu jde, uchýlH od
tohoto svého, právn/ho názoru, ne"hledává, že by napadené usnesení,
jímž bylo potvrzeno usnesení prvého soudu, zřejmě odporovalo zákonu
nebo bylo zmatečným, jak dovolací stížnost se ,maží dovoditi. Na vyvrácenou námHek v ní uplatněn~Tch proti 'odůvodněnÍ' rekursního soud-u,
jež se v podstatě 1~·Tovná:vá s< názorem vy;slo'Veným v plenárním ulsnesenl
nejvyššího soudu, sluší uvésti: Z dějin 'vzniku ustanovení '§ 17 cit. zákona
plyne, že bylo pomýšleno při něm především na manželství rozvedená
již pře d působností zákona rozlukového, ale dle jeho znění c11užmo za
to míti, že platí i pro manželství rnzvedená později. Nelze' se ovšem ubrániti obavě, že by tohoto zákonneno předpiSU mohlo býti zneužíváno, ale
zřetelem k z&konným podmínkám, zejména pokud jde o' převzetí výrok:!
,o vině v roz,udku, vydaného o žalobě na povolení rozvodu, a s tím spoiené následky majetkoprávní, jest obava obcházení zákona uvedena zajisté na míru nejmenší. Předpis § 17 záko,na obsahuje tyto čtyři podmínky:
1. že byl soudem právoplatně vysloven rozvod (rozuml se rozsudkem),
2. že rozsudek byl vyslo'Ven z některého důvodU roz,vodového, který jest
zároveň důvodem ro.zluky, '3. že některý z rozvedených manželů žád~ za
rozluku manželsltví na podkladě pro'vedeného už sporu o rozvod (zde
stačí jakékoliv provedení sporu, které skončilo rozsndkem), 4. že soud
v řízení nes.porném na základ'ě šetření~ o něm proveďeného, dojde ku
přesvědčení, že hy okolnosti skutkové, ve sporu o rozvod na je'VŮ' vyšlé,
byly již tehdy odůvodnily výrok o r,ozluce, kdyby oň bylo bývalo žaIov2no. Zákon nijak nerozeznává mezi jednotlivými druhy rozsuclků (smír
ovšem je,,,! vyloučen), ač nemohlo zákonodárci ujíti, že dle ctvilního. soudpího řádu spor může skončiti i rozsudkem pf(j zmeškání, a proto, poněL
'ladž co do účinků s rozsudkem spo}ených není činon v !§ 17 cit. zák.
rozdíl mezi rozsudkem vydaným pro zmeškání, a rozsudkem kontradiktorním, musí při šetření v řízení nesporném skutkové okolnosti, které c1le
§ 396 c. ř. 's'. jest považovati za procesuální pravdu, zůstati netknUltými.
Názor dovolací stížno,sti, že musí býti v řízeni dle § 17 cit. zákona zji.
štěny ma t e r i e I n ě skutečnosti, jimiž byla opřena žalo,ba o rozvod,
práve tak jak se to díti musí v řízení o žalobě na ro'Zluku, ne}en nesrovnává se se zněním a účelem toho1to zákonného ustanovení, jež nikterak
nepředpi'sluje, aby dúvody rozluky byl'y zjištěny objektivně dle zásad
platných pro řízení rozlukové, nýbrž předpis ten pozbyl naprosto svého
významu, i stal by se namn02)~ bezúčelným, jelikož by pak bylo třeba
rozeznávati dvojí zjištění skutková' z rozsudku rozvodového plynoucí,
dle toho, zda vyhovují zásadě vyhled'ávací" čili nic. Jen onal z nich by
obstála, kdežto, tato by se stala bezpředmětnými, a bylo' by pak na neslpor'ném soudci, by celý spor znovu provedl. Tento' postup by se však
;nesrovnával s ustanovením § 2 čís. 7 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854,
čís. 208 ř. zák., z něhož lze, dospěti k úsudku, že jest zde dána pnuze dVOjí
možmost: buď vzíti za základ skutková zjištění předcházejícího sporu,
poklid jest nutno pokládati je za pmvd,ivá, a!leb odkázati žadatele na pořad
práva, což ovšem zákon vylu,čuje .. Z toho plyne, že' slova zákona »PP
knnaném šetřenÍ« lze: vztahovati jen na skutkové 'Okolnosti, jež jsou nále~
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Důvody:

žitostmi důvodů rozluko'vÝch, ovšem na zákla·dě mzsudku rozvodového,
Při posouzení .otázky, o niž tuto jde, nen'í bezvýznamnou okolnost že

žalobě o rozvod lze vyhověti také na základě pouhého výslechu srbcan.
Dle názoru v dovoIací stížnosti zast:rvaného, nemohlo by žádosti o po·
~ole,ní r,ozluky opíra1ící se o předpis § 17 cit. zákona býti vyhověno, jelikoz vyslech stran v fO'zlulmvém řízení není důkazním prostředkem, a
mUlsila by taková žádO!s[ býti zamítnuta, poněvadž by skUltečnosti ve
sporu o rozvod na jevo vyšlé vzhledem ke způsobu, jakým byly zjištěny
nestačily k pwvedení rozluky. To by se však nesrovnávalo se zá:l<onem'
jenž pouze žádá, aby s k n teč n o s t i na j~vo vyšlé ve sporu o r.ozvod
přivedly soud k přeslvědčení, že by byly už tehcla odlrvodnily výrok
o rozluce, naproti tomu o zop Ů s o b u, jakým skutečnosti ty byly zjištěny,
se zákon nezmiňuje. Z toho ovšem .plYne také, že ne'!Lí správným výklad
dovolací stížnosti, týkající se zákonného rčení, v němž se mluví o p r '0'-

ve den é m sporu, naopak Mačí jakékoliv provedení spam, je.ž skončilo
rozsudkem.

R,ekursní soud zcela

správně

a

případně

v napadeném u:s\nesení odú-

vodnil, poukázay při tom též na duvody soudu rejstříkového, proč žádaný zápis družstva do rejstříku vzhledem k ustanovením zákona ze dne
9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. povoliti nelze. K důvodům těm se jen ještě
připomíná, že již pouhé označení zaměsrtnállí jednotlivých členů předsta
venstva v

ověřovaC'Í

dolo'žce ukazuje, že nejde tu o družstvo obchod-

níků

se známkami, ani o sdružení osob ku spo.Ječné hospodářské činnosti,
sledující účel poc!Dorovati výdělek ncb hospodářs,tví svých členu a tím
zlepšiti úroveň hmotného blahobytu svých členů. Členy představenst",a
jsou podle jich zaměstnání: »ředite,L svazů majitelů (\olů, JUDr. a inženýr,
velkoobchodník, tajemník JU!)r., účetní rada a velkoobchodník s p",pírem,
jiohž hlavní hospodářská činno:Slt a zájmy jsou zřejmě daleko· od filatelie.
Poněvadž tu tedy není předpokladů pro přípnstnost dovolacího rekursu
podle § 16 inesp. říz., nebylo mu lze vYhOvěti.
Čls. 1713.

Čls. 1712.

Družstvo ku podpoře sběratelské činnosti členů filatelistů nelze ustaviti jako společenstvo ve smyslu zákona ze dne 9. dubna 1873, Č. 70 ř. zák.

Nelze zamítnouti žalŮbu o výplaltu vkladu na vkladní knížku z důvodu,
že zahájeuo bylo o knlžce řízeni umořovací, bylo.1i navrhovatelům tohoto
řízení v době návrhu známo. v čí rukou jest vkladní knlžka.

<Rozh. ze dne 13. června 1922, R I 685/22.)

(Rozh. ze dne 13. června 1922, R I 686122.)

Rej s tří k o v Ý s o u d zamítl žácdo,t »náknpního <ť prodejního družstva fHatelistů" za zápis do rejstříku společenstevního, poněvadž dle účelu,
v § 1, odstavec druhý předložen,Ých 'srtanov vytčeného není předmětem
družstevního po'dnikání přlmá hospodářská podpora čle~'Ú v jich vý,děJku
a hospodaření sPO'lečno.u hosj}odářsl<o'll činností, zamý·šlené družstvo.
nemá ani v podstatě rázu společetll&tev v § 1 zák. o. společenstvech ze, dne
6. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., příkladmo uvedených 8J nesledUje vůbec
žáclného účele hospodářského tak, že je lako společenstvo dO' rejstříku
výdělkových a hospodářských spO'lečenstev zapsati nelze. Rek u r sní
s o ud usnesení potvrdil. D ů v O' d y: Ku správnÝm, se stavem věci a zákonem se srovnivajicím důvodum napadeného usne's,ení dodává se s ohledem na vÝvody rekursu jenom toto: Dmžstva ve smyslu zákona ze dne
9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., jsou dle úmysltl zákona sdružení se o!s!ob ku
spOlečné hospodářské činnosti, sled'uj:í tudíž účel, podporovati výdělek
nebo hospodářství :slVých členů a tím zlepšiti a zvýšiti úroveň hmotného
blahobytu svých členů. Důsledkem toho jsou z formy společenstevní vy"
loučena všechna sdružení, která dle účelu, který si vytkla, nelze zařaditi
pod právě uvedená hlediska. To platí i o družstvu, o které tuto jde,
jehož účelem v podstatě jest poďpolmvati sběratelskou činnost 'lvých členů
v oboru mámek, která s hospodářstvím anebo výdělkem členů společenstva nemá ničeho společného, jsouc čistě rázU! ideálního. PrO' účel,
v § 1, odstavec druhý stanov vytčený, nehodí se formaslpolečenstevní
a právem proto zamítl rejstříkový soud OpOYČď řečeného společenstva,
jehož účele může býti dosaženo v jiné formě sdružovací.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl ďovolacimu wkursu.

Zalohu proti záložně na výplatu vkkrclu' p r .o c e s II í s o udp r v é
s t o I i c e zamítl. D ů vod y: Podle čl. 9. ·srtanov ža,lované zálO'žny jest
záložna arciť povinna tomu, kdo se vykáže vkladní knížkou, platící za
průkaz pohledávky i legitimace majitele, vy,platiti vklad, knížkou prokázaný. Tentýž článek 9. stanov u"čuje 'Však ihned na to výjimku z této
pravidelo,; povinnosti záložny pod a), kdyby zavedena byla amortisace
vkladní knížky. V tomto p"řípadě jest usnesením zemského soudu prokázáno, že ohledně sporné vkladní knížky zahájeno bylo soudní řízeni o umoření. Okolnost, na ni'ž žalujíCí strana poul<azutie', že toto říze,nÍ zahájeno
bylo teprve dne 6. ledna 1922, kdežto, žaloba podána' byla již dne 24.
ledna 1921, nemůže m!ti významu při rozhodnntí této rozepře, poněvadž
otázka, Hž při TO'zhodnutí jes± rozřešiti, zdali ž,a1ovaná zálO!žna povinna
jest vklad na. spomou vkladní knížku vyplaUti, posuzována musí býti
podle času vynesení mzsUldku (§ 406 c. ř. s.), nikoliv ,podle doby podání
žaloby. O d V'O I a c í s o u d zrnšil napadený rozsudek a vrátil věc soudu
prvé stolice, by vyčkaje p'ravo-mQ~i, V? věci dále jednal a ji znovu rozhodL D ů v ,o d y : Výsledek posavadniho řízení nestačí k bezpečnému posouzení a rozhodnUltí sporu. Rozhodnutí to, pře·dpokládá přede·vším, že vymáhané prá'Vo, v době p.odání žaloby žalobci skutečně příslušelo, jen ohlede
ně splatnosti vymáhaného plnění rozhoduje podle· § 406 c. ř. s. stav věci
v 'době vydání rozsudku, Žalob oe proto také tvrdí, že je ř(tdným držitetem vkladní knížky, o kterotl zM jde, a že' jako takov5' je legitimov:í:n
k disposiCi se vkladem. Žalovaná zálo·žna to popírá, namítajíc, že žalobce
knížky řádným způsobem nenabyl a že není oprávněn, žádati výplatu
vkladu, což dokládá daLšími námitkami,nabízeHc o tom všem důkazy.
ChUni rozhodnUTi. IV.

35

547.

546

Tyto pro spor důležité skutečnosti nebyly vzaty na přetřes první soud
se spokojil se zHš'těnou skutečností, že by10 usnesením zem~kého soudu
ze dne 6. ledna 1922 zavedeno umořovací řízení a, dovolávaje se předpisu
§ 406 c. ř. S., za!Í1ill Pro- tentokráte žalobu, poněvadž žalovaná záložna
!v době vydání wzsudku nebyla ,podle§ 9 lit. a) svých stanov wvinna
vklad vyplatit. Předpis § 406 c. ř. :s'. má základ v procesní hospodárnosti
t. j. aby byl usetřen nezbytný nový spor, když vymáhané pinění nebylo
v době podání ještě splatným. Napadeným rozhodnutím bylo by však
docHeno pravého opaku loho. Maje proto TI<ť zřeteli, že nelze sice předbí
hati rozhodnutí .příslušnéhoO soudu o umoření knížky, že jest však nesporno,
že žalobce kní0ku tu žalované záložně k výplatě předložil a že tvrdí, že
ji poOsud má, nepokládá odvolad soOnd za vhodné, by v tomto případě bylo
užlto předpiSU! § 406 c. ř. s. zvl'áště když za zjištěného sta'vu věci nelze
t",késpolehiivě posouditi, vyhooVuje-li přísudek útrat sporu zásadě účelnosti
a nutnosti § 41 c. ř. s., rozhodnouti však ve věci bez doplnění řízení ve
směru již zmíněném nemůže'.
Ne j v y Š š í s 00 u d nevyhav·čl rekursu.
Důvody:

OdvoIaoí soud nevyslovil se sice ,pnmo o právním názoru, na nemz
rozsudek jím zrušený, přes to' je však patrno z napadeného rozhodnu'tí, že oclvolad soud bez dQplnění řízení nepoOkládá názor ten za
správný. Tím byla věc správně posouzena. Procesní so'ud opřel s-vůj názór
o S 9. stanov žalované zálo;žny, opravňující ji, by odepřela výplatu vkladu,
byLo-li zavedeno řízení za tím cHem, by vkladní knížka prohlášena byla
za bezúčinnou. § ten soOuhlasí s § 9 cís. n-aříze'llí ze dne 31. srpna 1915 čIs.
257 ř. zák., 'llp.yavujícího toto řízení, a měl procesní soud vzhledem
,k předpisům. tohoto naříiení uvažovati i o· dalškh skutečno-stech, proO věc
ďůležitýoh. Učelem řízení toho je, by ztracená nebo zničen§: listina Pf'O~
hlášena byla za bezÍlčintlo'll a nahrazena soudním usnesením o(§§ 1 a 13). Je
proto dle § 10 řízení zastaviti, jakmile někdo předloží listinu soudu aneboO
jinak prokáže, že je jejím majitelem. Procesní soud měl přihlédnonti nejen
k nesporné skutečnosti, že žalo'bce před pOdáním žaloby předložil vkladní
knížku, o jejíž bezúčinll'ost bylio zaži\dáno, k výplatě a ji zajisté má ještě
u sebe, nýbrž i ke skutkovému přednesu žalohcovu, dle kterého bylo navrhovatelum v době podání návrhu známo, v či rukou je knížka. Tyto 'skutečnosti iSiOU pro spor rozhodny, ,ne'bol teprv.e po zjištění jich bude možno
posouditi, zda! zavedení umořovacího řízení má skutečně pm spc'r význam,
jaký mu .přiložil procesní soud. anebo zdali přes to nesproš!u}e žalovanou
záložnu pOVinnosti vyplatÍlti vklad, není-Ii ovšem jiný'ch důvodů, o nichž
budiž přfpadně dále jednáno.
spočívá

Čís. 1714.

Zákon o zajištění .půdy drobným pachtýřilm ze dne 27. května 1919,
318 sb. z. a n.
Není třeba přivolení státJÚho pozemkového úřadu ku dohodě vlastníka
zabraného po.zemku s pachtýřem, jíž se mu přiznává požadovací náro.k,
čís.

jde-Ii skUtečně o. drobného pachtýře, jemuž se pouze nedostává jiných
náležitostí záko.nuých.
(l(020h. ze dt/e 13. června 1922, I( I 689,22).
O b a niž š í s o u d y u'znaly požadovací nárok, je~to p:opachtov~
tel majitel zabraného· velkostatku, původně s po",toupemm pudy pachtyři 'do vlasin,ctví souhlasil. Do usnesení rek II r sní h o s o II d' u stěžoval
si jak vlastník, tak státní pozemkový ~řad.
Ne j VY š š í s o u d nevyhověl· žádnému z do,volacích rekmsů.
Oú vody:

K.dovolací stížnosti vlastníka: SpY'~va velkos~at~u ve,svén;
vyjádřeni clle § 15 požad. zák., jež ani není ďatován~ ana neJ?z :ak~. ~em
ani vyznačeno. káy u ",O'udu došLo, nejen ne,pod~la namlt~k, nyhrx pn, J'ednání dne 24. února 1921, při němž uvedla, že pozadovatel1byl! spQrne p~~
zemky dányďo paohtu jen v důsledkn jehoO sl~žební~oO ~o~e;u~ J,a'ko hal~
ného co součástka mzdy, výsl-ovně prohlásil"" ze proOti pnkazam pozemku
těoh do vlastnictví jeho žádných námitek nečiní. Tím byl nárok 'lIzuitn a
nebyl-ov duchu předpisu '§' 15 požad. zák. možno ::~nášeti ná~itky teprv
dodatečně i jsou námitky ze dne 22. února 1922 dosle dne' 13. brema 1922,
je,ž nárok prá'vě pro ,onen služební poměr ,odpírají', prop'adlé, COž OVvŠ:ffi
platí i 0, opětném uplatňování jich v dopisu ze dne, 24. brezna 1?2~d?sl,e~
26. března 1922. o,pwti vlastníku nenl tedy žá;l:;é závadYP;oOtl P!lkaz~~1.
Co se týče stížnosti po·zemkovéh·o uraďu, vzchazl predevSlm
otázka legitimace stěžo,vatelovy. Jak nejvyšší soud 'v rozhoclnu~ svém
z.e dne 25. dubna' 1922 I( I 476,22 k sb. 1639) vydaném na dovol-aC1. rekm:s
obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu v Ml. Boles0avr,v za~
!cžitosti pachtýře podrobně provedl, jest sice s.tátní pozem~?vy úr~d Pl'!
zabrane půdě k stížno,sti legitimován, po~udi jde o p.achtyre,~ Jenz n~Ul
drobným zemědělcem, a tudíž vůbec o o.tazku, z d a II pachtyr t,ak~:,YJ!I
zemědělcem je čiLi nic. Není-li jím, ale vlas,tník ,přece mu. n~ro~k pnzna,
dostává se pachtýři poOzemku ·t/ikoU ze zákona, nÝ,brž, na ,~a~!ade dohody,
která, znamenajíc zoizení po'zemku, jest bez schvalem statmho~poOzem1<o
vého úřadu neplatna(§ 7 záb. zák. ve znění no,vely ze ~ne .11. bre~na 19Z~
čís. 108 sb. z. a n.) ja.ko: každé jiné zcizení, předsevzate mImo pazad~v~cl
zák Cll" nebol, kdyby dohody bez tétQl kontrol! ?řipuš~ěny .b?ly, vla~tmknm
bylo by umožněno, zabrauou půdu rozkramanh oSoOball!: J':z .~robnym: ze-,
mědělskými pachtýři neho vilbee pachtýři nejsou. a J1';lz. Jl, te~y zakon
ďopřáti nechtel, a bylo by takto lze 'účinkY zábom a cele}grar",1 re!o:ru:y
mařiti. NárokYSltátu na,zabranou půdUI nemohou tedy dotc;eny bYŤI ~Im, ze
vlastnlk uzná nárok požadovateJ.e; jemuž vlastnostdrobn<;hoO .pachtýře ne~
přísluší a jenž tedy pod požadovací zákon vůbeo nesp~ad~a. Jmak .",Ie, J<;-l;
pož",dovatel clroObným pachtýřem, tedy drobným zemedelcem. T:; uz?an,;
nárolku jeho. se strany vlastníka účel záb,orového z!;I,?na ,nema;l, nybrz
se s ním shoduje, nebol zabrané půdy ma se dle pr!delove'~o .zakona ,ze
dne 30. ledna 1920, čt,.. 81 sb. z. a n., dostatI po vytc~ ,prave dy??nym
zemědělcům (§ 1. čís. 1.). Zákon o zajištění půdy dlrobnym pachtyrum ze
dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., jest jen článkem v řetězit zákono35"
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dárných ,opatřeni, čelících k témuž cm agrární reformy, a proto ač mu byl
zákon záborovÝ ze dne 16. dubna' 1919, čís. 215 sb. z. a n., ienž' jest starší,
dobře ~nám, neučinil dohodu vlastníka s pachtýřem, o níž mluví v § 15
a 16, zavislow od schválení státního pozemkového úřadu, jejž již záborový
zákon sám inauguroval (§ 15). Kde požadovací zákon zásah státnímu pozemkovému úřadu vyhraditi chtěl, učinil tak výslovně, tak v § 1 poslední
odsta,yec, v 18 ·a až do poslední novely i v~§· 24 (3) a 26 (4). Kdyby byl
chtěl dohodu, které obzvláště přeje (§ 16) u,činiti závislou od souhlasu jeho,
byl by to dozajista vytkl. Drobnému pachtýři může tedy vlastník sám,
aniž by se státního pozemkového úřadu tázati musil, p I a t n ě požadóvaný
pozemek dohodou nebo jiným uznáním zpříznili, i když pachtýři ta která
P'Odmínka nároku jako na př. zákonná! pachtovnídlOba chybí, múže mu
tuto podmínku tak řtkajíc. sleviti. V tomto případe jde bezesporně o· dre bného pachtýře - tato vlastnost požadovatelova se ani ve stížnosti dovo. tací ne'popírá - a jest otázkou jen, nenHi n·árok požadovatelův vyloučen
proto" že měl pozemky v pachtu jeTI> v důsledku celoročního služebního
poměm jako :s.oučástku mzdy í§ 3 posledníodstávec pažad. zák.). Tuto
závadu mohl mu tedy vlastník z vlastní rnoci prominouti a státní pozemkový úřad není k odporu z tohoto důvodu oprávněn. Přiznati arci sluší, že
přikázání zabrané púdy clrnbným paohtýřům může ,J<:řížiti plány státního
pozemkového úřadu co do přídělu půdy té dle zákona přídělového, ale to
není příčinou, aby se k dahodě mezi vlastníkem a pachtýřem vyžaduvalo
svolení jeho, neboť z~koU' sám na to m(Vsli! a rozřešil to jinak čl. l. lit. F
novely ze dne 1. dubna 1921, čís. 166 sb. stanoví, že pachtýř, jenž nabyl
zabrané půdy dle zákana požadovacího, jest zavázán, podrobm ji řízení
sc~loyaicímu, P'0kud Se týče přijati místo ní pozemek jiný, když jej nabízí
statm pozemkový úřad za tím účelem, aby zamezil tří š t ě n í. p ř íděl ú ze zabrané půdy, jejíž čás\tí je pozemek nabytý. A jiné závady,
než takovéto tříštění, býti nemůže. Dále dlužno poukázati ještě na předpis
lit. Ch téže novely {§ 30 bl, dle něhož státní pozemJwvý úřad, rozhodne-li
se převzíti zabrano'u půdu., může žádati, by soud 'Ohledně ní řízení s pachtýři dlep'Ožadovacího zákona zavedené zastavil. Tak jsou zájmy státní
úplně opatřeny a se zájmy pachtýřů porovnány: připisovati si zásah ješ'tě
další, než zákon sám mu dopouští, státní pozemkový .úřad proto: oprávněn
není. Čís. 1715.
Příslušnost pořadu práva pro žalobu. by žalovaný odsirani! z žalobcova pozemkn bláto, jež na ně vyvezl z rybníka, jsoucího v soukromém
vlastnictví.

(Rozh. ze dne 13. června 1922 R I 699/22.)

:lalovaný spachtoval rybník, jenŽ byl sDukromým vlastnicivím pmpachlovatele, a čistě jej, vyvezl z něho bláto na pozemek žalobkyně. Proti
žalobě na adstranění bláta z pozemku žalobkyně vznesl žalavaný námitku

nepřípustnosti pořadu práva, Jíž s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu
odmítl maje za to, že tu jde o poměr veřejnoprávní, zakládající příslušnost
úřadů správních.
c k u r sní s o u d zamítl námitku nepřipUstnosti pořadu
pr.áva. D ů vo. d y::ládáni žmlobní směřUje na ochranu práva vlastnického.
Z tvrzení žalobních a ze žádání žalobního jde na jevo, že· se zde jeduá
o rozsouzení poměru soukromo·právního .~§I§ 354 a 523 obč. zák.), k jehož
rozhodování jscu povolány soudy (§ 1 j. ·n.). Námitku nepřípustnosti pOřadu
práva '0dllVodňuje žaloNany tím, že při yy,puštěnl a vyčistění rybníka žalovanýmpředsevzatého bylo vyvážení bláta z rybníka zapotřebí, poně
vadž by jinak rybník vyčistěn býti nemohl a že· r.azhodovati o těcht'o úko. nech žalovaného přísluší úřadu politickému. Náhledu tomuto přisvědčíti
nelze, p'0něvadž v tomlo sporu nejedná seo užíváni a vedení vod a branění se jim po r'Oznmu § 75 zákona ze dne 28. srpna 1870 Č. 71 zem. s.ák.
pro Cechy, nýbrž '0 úkony na rybníce, tedy na vodě sto'jaté, jsoucí ve
vlastnictví soukromém, kterým dle udání žalobkyně do jejího práva vlastnického zasaženo bylo. -

r,

Ne j v Jr Š Š Í s o II -d revyhověl dovolacímu rekursu.

Dúvociy:
Dle § 75 zák. vodního ze dne 28. srpna 1870 čís. 71 z. zák. pro Cechy,
jest příslušnost úřadů správnich zditviodněna jenom v takov1'Tch záľežil
tostech, které se vztahují na užívání a svádění vod, neh bránění se jim dle
zákona tohoto. K odův·adnění příslu'šnosti úřadů správních však nestačí
okolnost, že ta která: .s[J{),rná záležitost z ev n ě s {} u v i s i 'S užíváním, sváděním voď neb bráněním se jim. Pro přísll'šn'Ost soudu nebO' správníh'O
úřa1du není rozhodnou otázka, 'zda žalovaný svým činem zamýšlel na p'ř.
mčniti tok vady, když předmětem žaloby není tento· konečný úmysl' strany,
nýbrž rozhodným je pouze čin, za dosažením jeho předsevzatý, (Pražák:
Spory 'O příslušnost II. str. 211 a 212, Wasserrechtliche Kompetenzfrage"
str. 13 a 14) a norma právní, podle níž tento čin prttvnicky p'Osuzova:ti
dlužno. V tomto případě vyve'zl žalovaný jako pachtýř rybníka, jsoucíh'O
v soukromém vlastnictví propachtovatele, bláto na pastvinu žalobkyně
a žalobkyně domáhá se soudního výroku, že jest žalavaný povinen rybniční bláto z pastviny odkliditi. § 50 uvedenéhO' vo.dního zákona, pro Cechy
ustanovuje sice, že musí majitel břehu proti zaplacení náhrady trpěti
skládání materialií na břehu, když se jedná o pwvedení neb udržení
v dabrém stavu' vodn·í stavby a že politický úřad k návrhu vlastníka
břehu mŮže stavehniku k odklizení materiálu určiti přiměře11!au Ihútu.
V tomto případě nejedná .se však .o thůtu k odklizení bláta, nýbrž o otázkU',
zda: žalovaný vůbec byl oprávněn hláto na pastvinu žalobkyně slOžiti a
zd:a jest povinen je odkliditi, čilil nic. Otázka, ta je- čistě soukpO'mnpr:ávní,
neboť skládání bláta na cizí pastvině může tvoři'ti buď O'bsah služebnosti,
nebO' zákonéha obmezení vlastnického práva k pastvině. Zda pachtýř
rybníka měl při tom na zřeteli zajistiti odtok vody z rybníka, neho jinou
úp·ravu rybníka, neni pro otázku příslušnosti rozhodným. Mimo' to ne·lze
čistění rybníka pokládati za vodní stavbu ve smyslu § 50 vodn. zák., takže
poukaz k ustanovení tohoto, § netlí případným. Posaudil tedY rckursn! soud
případ po stráp.C'e .právní správně .. -
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Čís. 1716.

:řípust~Dst pořadu práva prD žalDbu 'O uáhradu ŠkDdy prDti 'Okresu
z duvodu, ze nebyla 'Okresní silnice udržDvána v řádném stavu
Ručení 'Okresu za úraz vadným stavem silnice.
.
O~ozh. ze dne 13. června 1922, Rv, I 141J22).

Zal0bCů;r kúřt stoupl za jízdy Po silnici žalovaného okresu> na mříž'ovÍ
nad v;;t~pnIl~ kanálem, )ež se s ním probořilo, čímž přivoděno, mu těžké
p~r~~,:m; takze musel bYli poražen. Žalobě o náhradn škOdy bylo obě m a.
n l,ZS 1 ml s ~.u d! vyhověno, námitku nepřípus,tnosti pořadu práva vy- .
vratrl o d v o; ~ C,l S o II d v d Ů vod ech: Odvolatel dovozuje, že úraz
stal s~ na' vereme ,okresní silnici, tedy nikoli na pO,zemku, jenž je v soukr?,rn.em vla·~tmctvl ~okresu, a že je' již z toho vidno, že jde o nárok, spočí
Va'JlOl na veremopravnÍm dúvodu, toUž na zane,db{jní povinnosti uložené
okresu ohledně .policie silničnÍ. Žalovaný však přehlíži, že oko'lnos! že
sllmce S10'11~í ~obe:nému užívání a že zapsána je v seznamu veřejného' ~t.at
ku, )1evyl~cuJe ,m~teraik,. že 'Okres je vlastníkem silničního pozemku (viz
mzho·dn~~tr spravn~hD dvoru soudního z 12. června 1885, čís. 1619, Bud-'
msky ~lS. 2607); Zc by pozemek sHni ční patřil někomu jinému než okresu,
zalo,vany netvrdl. Je·-li však okres vlastníkem silničn·ího pozemku a jeho
sOtlcastek a přl,lušenství, tedy i vstupního kanálu, vyplývá' pDvinnost
okresu, udržo,vati j jeho uzávěrku jako věc vlastní v takovém stavn by
z toho nevzeš1a !š!koda, ,osobám třetím, jíž ze samého práva vJ,alstnid:ého
tedy ~ práva soukroméhD. Avšak i kodyby se za to mělo, že okres neni
::lastmkem ,ilnic.e, je námitka nepřípustnosti pořadu práva nedůvodua
Zalob,::e, cp:rá žalcbní n<ir'ok 'O to, že ž,alovaný okres způsobil mu SVý11;
, zaVllle~ml a to '~orušením povinnosti zákonem mu zvláště ulnžené, škodu
na ma!,e'~ku, .. a odvolává Se zeiména na ustanovení § 1298 ohč. zák. NÉlrok
takov~ Je na.."okem soukrDmoprávním. i' když .poškozující jednání neb DPOm,enut~ Je prestuvkem předpisu veřejnDprávního. Upl·átňDvání takových
~~ro~u na nahra-du škody státi se má dle § 1338 o·bč. zák. z praovidla před
r~dnym, soude·m, Jenž je~lt 9prá'Vněn, pokud _ není v tom směru: zvláštních
za~onnych p~ed~isir,. ře'šiti také přeodurču'iící otázky veřejnoprávní (§ 190
c. r. s.), Nem predplsll, jenž by vylučcval pořad práva ohledně nároku
toho druhu, o jaký tu jde. Ve věc i s a m é pak uvedl 'O d vol a c í
~? u d po ~trimce právní ~ d ů vod ech: Zákony ze dne 12. srpna 1864,
c~s. 46 z. zak. pro Cechy, ',§ 7 a 21 a ze dne 31. května 1866, čís. 41 z. zák.
i(1~, ~2) Je -samosprávným okresftm uložena' '5:1práva> a udržování okresních
Sll'rHC v náležitém, stavu. Ze; zne'ní z,ákcnů těch vychází, že okresu, náleží
mej':,n 'Opatřiti náklad k temu potřebný, nýbrž také postarati se o b e zpec n o s_ t provozu na okre-sní silnici~ nebof je- mu výslovně uloženo po_
~~aratis'e o potřebné opravy a bez'pečný stav silnice a všech jejích .soucastek, ahy bez peč n o s t o s ob a maj e t k II n e byl a o h r c. žen a.
J.e tedy p-ovmnost peiíovati o bezpečnnst provozu na okre'sních siInicíoh
uložena okresu JCositivními. zvláštními předpisy. Zanedbání této zákDnné
pDvinnosti zavazuje okres k náhradě škody z toho vzešlé podle všeobecný·ch před'Pisů 'O náhradě škody. Ustanovuje-li § 22 zák. z 31. května 1866
čís. 41 z. zá,k. v druhé vetě, že za bezpečný stav silnicf, ručí okresní

:v

výbor okresnímu zastupitelstvu, je to jen dirs1eclek předpiSU v první větě
obsaženého, že správu vede okresní výbor dole instrukcí okre'sního zastupitelstva; nelze však z t'OhD dovozovati, že by 'O k r e s neručil poškoélenému. První soud zjistil,bezvadně, že uzávěrka kanálu byla v čas úrazu
ve stavu vadném, jenž bezpečnost osob i majetku ohrožoval a z výpovědi
svědka K«rla N-a a z po'sudku znalcova, jenž zajištění vstupního kanálu
prohlásil zaucdDstatečné, vychází. že tento vadný stav trval již d I o u h o
p ř 'e d ú r a z 'e ln, m'Q-žná i několik let. Příčinná s-ouvislost mezi tímto
vadným stavem uzávěrky kanálu a nastatým úrazem a tím i škodou žal'Obci- vzešlou je rovněž bezv~dnč zjišiěna. K'dyž je prokháno, že žalovaný okre's mě'l zákonnou povinTIost udržovati uzávěrku kanálu v náležitém stavu, když dále žatobce dokázal, že žal-ovaný okres této· své povinnosti nedostál, nýbrž, že nechal kanál po d'\ouhou d·obu ve stavu ohmžujícím bezpečnost osnb i majetku a když žalobce dokázal také, že právč
z tohoto vadného stavu vzešla mu majetková škoda, nelze na žalobci žádati, aby ,pr-okázal j'eště i další zavině'ní žaloval1ého. Jak by to shora uvedeno, jde tu o udržování vlastní věci, tedy i' o vlastní "áležitcs! okresu,
Ok~e"u je také uložena zákonná povinnDst kpositivuímu jednání a před
pisy shora citované, ,a'č isou pO'vahy všeobecné, maj.i také za úče1 za,meziti nahodilá 'poškození na silnicích. Náleží D1'O'to; žalovanému, .aby dokázal, že mu hylo hez jeho za vinční, znemožněno, aby své zákonné povinnosti dostál. DÍ1kazll toho' žalovaný nepodal. Jde tu o případ v podstatě
obclobný s ·tím, o; kterém Jedná> §. 1319 ohč. zák., jenž rovněž ukládá břímě
průvo,dní, .že dbáno bylD potřebné péče", opatrnosti, držiteli stavby nebo
díla. Žalnvaný nabídl ske dirkaz o tom, že zřízenci okresu O. a F. jsou
osobami zdatnými, avšak důkaz ten by nesla čil. Žalovaný bYl by musil
dokázati také, že na zřízeuce ty bylo se strany zástupců okresu řádně
dohlíženo. To nebylo v,šak ani tvrzeno a z procesního řízení spíše opak
jde na jevo.Dle 'posudku znaleckého má II drž o va tel silnice občas
přcdsevzíti revisi ohledně stavu silnice a jejích součástí, tedy v přítome
ném případě i uzávěrky kanálu. Dle svědectví Karla 0-." bývaly pmhlídky jednotlivých částí a z a říz e n í sllničníbo ko,nány j,en, když došla
nějaká stížnDst nebo když vady byly očividné. TakovÝ dohlecl jest ovšem
napro·stD nedostatečný. Z okolnosti, že v.ada kanálové uzávěrky přes to.,
že byla i I a i k u. jakým je-st AcLb·lf N., zřejma, mohl:a zirstati ·po' tak clfouhou dobu ,bez vše.]iké opravy a ž·e náprava slala se leprve potom, když
. došlo k úraz", je vidno, že se slr.auy zástupců ža'lovaného okresu nebylo
dostate'čnéhD' dohledu na zřízence pověřené ud\'žován!m silnke a jejích
so>učás!ek a zařízenÍ. V tom však je j.ii zavinění nikoli ien. zřízencir (§ 1315
Dbč. zák.), tedy osob třetích, nýbrž zavinění representantů žal'Ůvaného
okresu. totiž okresního výboru nebo jeho čienů, tudíž zavinění okresu
samého·. Že i osoby právnické mohon se clo pustiti deliktir civilněprávních,
vychází z nstanov'ení § 337 obč. zák. I kdyby tu by.la nevědomost o vadném stavul, šlo by d1e uve,deného {) nevědomost zavinenou, jež však neomlouvá.
Ne j v y Š š í s o -ll d nevyho'věl dovolání.

D ir v
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medíc k ustanovení § 42 j. n. a 240 odsta'vec tře.(í c. ř. s., jest se zabý'vati především uplatňovaným dovolacím dJ1vodem zmatečnosti )lodle
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7 -~ís. 6 a ,503 Čí~. 1 c. ř. s., tntiž žalovaným namítanou nepřípust~
§.§
no,s!,' poradu Fr~va. Soud odvolací v tom ohledu však přisvědčuje náhledu
m~slch soudu, ze soudy jsou povolány rozhudov,,!i o žalobním nároku.
NaEo~ ten odvo~u1c žalnbce ze z a v i TI ě II í žalovaného okresu, spočÍ
V~JIClho v tom, z·e jako udržovatel okresní silnicc a její součástí nedhal
zakonných předpisů v tom :směru platnÝch a tím škodu způsobil. Domáhá
se tedy žalobce náhrady majetkovéšikody na škůdoi který o]Jomenul
v je~o, sp~ávě jsouCí věc (§ 286-288 obč. zák.) dlc zikonných př'edpisů
opatntl (§S 1295, 1297, 1298, 1299 a 1311 obč. zák.). Jde tedy o čistě SOUkro,?oprávní . n·árok,prÝštící z práva vlastnického, tedy soukromého,
o narok, ktery v ustanovení§ 1338 obč. zák. za soukromé právo výslovnc:
p~ohláš.en a tako takový p l' a v i dle m ]Jřed řádným sDudem dobýván
bYl! ma. Ponevadž pak není zákonného ]Jředpi'su, který by žalobní nárok
o~kazoval !inam, než pře'cr řádný soud, a žaIo'vaný sám zákonného ]Jřed
PIS,U takO'veho se nedovolává, musí zů:stati při p'Tavidlu -(srv. § 1 j. n.
. a .cl. I. U'v. zák. k c. ř. s.). Na tom ničeho! nemění, že žal'ovaným jest okres
Jako svaz v prvé řadě ve,řejnoprávnf, ježto zák.on v tom směru nerozeznává, a i nkres iaka. veřejnoprávní :~vaz je, subjektem práv a závazků
oP,::oli ?sobám t!etí~, za nějž 'Oclpoví:iají jeho re]Jresentanti (§§ 26, 27, 337
ohc. zak.). Vytykane zmate'čnosti' tu tedy není. I po stránce právní byla
tato sporná záležitost soudem cdvolac:ím v podstatě své správně posouzena. Zavinění žalovaného okresu, vlastně jeho representan,tů, zMežející
hlavně v 'Opominutí a zanedbávání zákonnÝch· předpisů, vydaných no
ochranu osob i majetku při pravo,zu sH'ri:fčnÍm a zejména na1pr-O'stétn nedo.s1tatku potřebného: dozoru na silniční zřízence po dlouhou dohu <§§ 1294,
1297, 1299, 1311 obě .. zák.), plyne jasně ze skutkových zjištění nižších
soudů acitov<tnýc:h, jimi zákollných ustanovení. Repres'e'll'tanti okresu nemohou :svaliti SVIOU zo'dpově'dnost v o bor lil s P 'f á' v y '0' k r e s II í c h z aříz -e II í na okresní zřízence, ježto je v pTvnÍ řadě jejich povinností ab~
obstarávali obyčejné záležitosti ]Jrávní týkající se ok l' e s'n í h o' m
j 'e t k u a do hl í žel i na' o kl' e sní z'ř í z e n í (Bezirksanstalten) vedli
a' spravovali je (g 51, 59, 63 zrukona ze dne 25. červen'ce 1864, Čís. 27
z: zJ. Z dotyčných skutkovýcb zji'štění USOUdily nižší :suudy též zcela
správně, že kočímu žalobc.ovu nel'ze na· úrazu ko·ně přičíst, nějaké spoluviny. Při všem vytýkaném jednání kočího ne bylo by kúr a z u
k on ě v ů b e c p ř'i š 1'O, kdy b y bYl b ý val p o k 1'0 p k a n á I u
v řádném pořádku, jak kočí .přecedův'Odn·ě a právem
m ohl pře d p o· k I á jat i. Jen ve více směrech špatný a nebez]Ječný
stav tohoto ]Joklo'pu byl příčí-uou úrazu, jak výslovně nižším! soudy'
s]Jrávně zjištěno. Příčinná souvislo'S'Ť škody tkví tedy pouze v 'op'Omenutí
udržO"(ánÍ poklopu v řádném stavu, tedy v opomenutí representan1tův
okresu, nikoli v jednání ko.Čího.
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Cis. 1717.
Žaloba die §. 37 ex. ř. jest nepřípustna proti e'xekucl na vyklizen! najatéh'O předmětu.
(Ro·zh. ze dne 13. čerVna 1922, Rv I 562/22.)

Žaloboe byl ]Jnmym nájemníkem prvžalovančho Emila B-a, pokud
tento bYl majitelem domu a dokud jej neprodal ]Jočátkem květnového termínu .1921 sPo'lužalovanému Bohumilu J-ovÍ. Žalobce domáhal se soudního
výmku, že exekuce, která bYla' na základě soudního umesení, jímž žádosti
spolužalovaného Bohumila J-a proti prvžalovanému Emilu B-ovi o svo:]ení
k vÝPovědi z místno,sti žalobcem cbývané bylo vYhověno, povolena a také
dne 30. listopadu 1921 nuceným vyklizením místnosti provedena, není pří
pustna, ježto žalobce má do-sud k místnosti právo náj-emní, které exekuci
tn činí nepřípustnou. 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: Po.dle § 37 ex. ř. muže třetí osoba podati odpor
proti exekuci, tvrdí-li, že má k .předmětu, exekucí dotčenému, k jeho části,
nebo k jednotl:ivým předmětům příslušenství nemovi-losti, do exekuce
vzaté, právo, které by nedopouštělo vý~onu exekuce. Předmětem ·takovým
není však byt, o němž žal·obce· tvrdí, že jest jeho nájemníkem, neboť
př,edmětem exekuce, -jejíhož zrU'šenÍ ža'lbbo-u se domáhá, a která 'povolena
hyla usnesením prvního soudu ze dne 22. listopadu 1921, nebyl nnen byt,
nýbrž vyklizení jeho'. Byl3! to tedy exekuce k vymnženl jednání ve smyslu
tře·tího oddílu exekučníhu řádu G,'§ 346--369 ex.
iak o tom svMčí
zejména u:stanovení ~ 349 eX. ř. o- vyklizení věci movité. V takových ]Jří
padech jest žaloba ]Jodle § 37 e'x. ř. vyloučena i tehdy, kdyby skutečně
byl 'O tu takové právo, jež by výkon. exekuce nedopDuštělo. OI<a)nost, že
exekuce dotýká se do iisté míry také nemovttosti samé, na věc! ničeho
nemění, ježto rozhodu'cu' je'st vždy jen otázka, co jest př.edmětem exekuce. ŽalObě nedostává. se tedy jedné ze základních podmínek žal'oby
·podle § 37 e'x. ř., nehle'díc ani k tomu, že z.rtršení exekuce a zrušení exekučních úkonů 'O které usiluje není vúbec ani pojmově mOžno, když exekuční řízen1 b~lo již skončen~ a exekuce tn tedy již ani' není. Mimo to
nebylo by lze vyhověti žáďns:ti, by ž:riovaný Emil B. byl uznán povinným,
aby žalobce uvedl opět v nájemní užívání sporného bytu, když pfe.ce on
již není vlastníkem domu·, v němž byt ten se nachází a ]Jři od]Joru tohoto
by ]Jo\~nnost takovou, i kdyby mu byla rozsudkem uložena, ani spln~ti
nemohl.

n,

Ne j v Y š š í s o u d

nevyhověl

dovo;lání.

Důvody:

ROZSudek ·odvolacího soudu ndpovídá zákonu a stavu věci. Odvo·lání
nebylo vyhověti, ježto jeho vývo'dy Ífejso-u s to, zvrátit; správnost napadeného r.ozsudku. Právem docvodil odvolací soud, že žaloba dle § 37
ex. ř. jest v tomto, 'případě vyloučena. Žaloba tato předpokládá právo na
předmětu, exekucí dotčeném, je.ž vylučuje exekuci. Př·edmětem, exekucí
dotčeným, může býti včc hmotná, movitá nebo nemovitá, však i věc nehmotná, ]Jrávo. pohled·ávka. V tomto případě jde však o nucené vyklizení,
tedy o exekuci k vymožení jedn.á!ní dle §. 346 a dalších ex. ř. Nejde tedy
o předmět, jakýž předpokl'áclá S 37 ex. ř. " právem vyslovil odvolací soud,
že se žalobě nedostává jedné ze z"kladních po'dmínek § 37 ex. ř., oduvodniv svůj výrok přiradně.
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Čfs. 1718.
Směnečné -řízeni.

Návrh na vYdání směnečnéhů platebního růzkazu nelze zamítnůuti z dů
vOdu, že v něm nebyla vytčena lhůta k plnění. Zůstal_li následkem t,oh,o
P? tét,o stránce neúplným i sám směnečný platebni růzkaz, dlužn,o iiedflati
napravu v růzsudku, třídenní lhůta běži však v tůmt,o případě teprve ,od
práv,om,oci rozsudku.
P,ouhým P,opřením směnečnéh,o nár,oku v námitkách nezajišfttje si žalůvaný práv,o, by pak za řízení ,obrany přesně kůnkretisůval ~ ,opOdstatnil.
Ustanůvení § 406 c. ř. s. platí i v řizení směnečném. Pariční lhůta běží
pak teprve Od pravům,oci r,ozsudku.
Nebyla-li nedůmicil,ovaná směnka v den splatn,osti předl,ožena přiiateli
k placení, půzbude směnečný věřitel nárůku na úroky dů podání žalůby
a útraty žal,oby, předpokládajíc, že dlužník zaplatí směnečnÝ dluh hned
P,o doručení žalůby.
(Roz,h. ze dne 13. června 1922, Rv I 640'22.)
Ve směnečném plat,ebním rozkazu ne'byla uvedena paričnJ lhůta. Teprve v rozsudku prvého snudu, jímž byl směnečný platební rozkaz ponechán v platnosti, uvedena byla pariční lhůta třídenní oO'de dne puvomnci rozsudku. O d vol a c í s o u d pntvrdil ro·zsudek prvého :soudu
z těchto d ů vod ů: Odvolatel vytýká především, že v žalobním žádání
ne,by!a uvedena lhůta 'platební. že proOto' návrh na vydáni platebního rozkazu nBodpovídal předpisu § 557 c. ř.s. a že již z toho důvodu ueměl platební rozkaz býti vydán. K názoru tomu nelz,e ,přisvědčiti. Žalobkynií před
ložila prvopis směnky, o jejíž pravosti ne,]Jylo důvodtV ,poohybo'vatl a žádala za vydání směnečného platebního rozkazu. Tím vyhověla podstatným podmínkám, vyžadGvaným v § 557 c. 1'. s. Když v žalobním návrhn
žádá se také, by žalnvaným byl" uloženo, aby po případě w téže lhůtě"
podali s'Vé námitky, je z toho vi1dno, že' pouhým přehlédnutím vynechána
hyla v návrhu doba platební a nelze v nedopatření tom shledávati vadu,
jež by odůvodňovala zamítnutí návrhu na vydání p'1atebního rúzkazu.
Vždyf třídenní lhůta ku splnění závazku směnečného je stanovena kategorickým předpisem zákona samého (§ 555 c. ř. s.) a soudl j.inou lhůtu ani
stanoviti nesmí. Návrh vyříz.en byl povoloV'adm razítkem na žalobě sam-é
a v důsledku toho neobsahu1~ ani platební rozkaz lhůty platební. I tll' jde
o zjevné pře,blédnutí, o. zřejmou ne,správnost ve smyslu §§ 419 a 430
c. ř. s., kterou opraviti jest i z mecI úřední. Z ustano'Ve'llJí §§ 553 a 554
c~ ř. s. a z vysvětlivek výnosu min. spraveclL ze dne 3. pro·sInce 1897,
čís. 25.801 (č. 44 věstníku) ku § 409 c. ř. s. nelze důvOdně dovozovati, že
rozsudek vydaný o námitkách proti platebnímu rozkazu' smí vysloviti
se jed i n ě o tom. zda a pokud platební rozkaz ponecháv" se' v plat~
nosti n,ebo se zrušuje a že by bylo nepřípustno, stanovili v f.00sudku
lhůtu k plnění, jestliže 1l1Ma ta v plate'bním rozkazu nebyla stanovena
vůbec. nebo způsGbem, odporujícím předpisu § 555 c. ř. s. Když tedy první
SGud uložil v rozsudku žalovanému zaplacení dO' 3 ďnů ode dne prá'voplatného rozsudku, nelze v tnm shledati ani nepřípustný postup an,i nesprávné

'právní posouzení věci. Podle §§ 550, odstavec druhý, 557, 559 c. ř. s. musí
žalovan)" ,své námitky ppoti směnečnému platebnímu příkazu vznésti ve
lhůtě třídenní. Podle ~ 552 c. ř. s. je námitky opozděné odmítnouti. Z toho
je zřejmo, že žalovanÝ musí veš ker é své námitky, nechf jsou povahy
lormelní nebo meritorní, vznésti ve zmíněné pmpadné lhůtě třídenní, tedy
již v Dísemných námitkách a že nem,ůže při úsvn1m }ednání, nebo PDzději
uplatňovati obrany, v písemnýoh námitkách neuvedené. Ve svých písemnÝch námitkách nečinil však žalovaný námitek proti výš i zažalnvané sumy a nic o d o k a pit á I u ani co do úroků a nenamítal také,
že směnka co d O; ob n o's ubyla vyplněna způsobem, úmluvě odporujícím. Ve všeobecném prohlášení žalovaného, že ,popírá, že se vlastnoručním přiietím směnky z 18. října 1921 zavázal zaplatiti 18. ledna 1922
směnečnou sumu 59.060 K, nelze shleďa!! uplatňování námitky té, zejména když ,žalovaný hned na to' doznal, že' obdržel od žalobkyně úvěr,
k jehož zajištění jí podepsal a odevzdal směnku podepsanou in bianco.
J esllliže však žalo,van.ý námitky oné nennesl ve lhůtě třídenní, je s ní
vyloučen. Námitky musí býti konkretisovány, musí z nich býti vidno,
v j a k é m smě r u a z jakých důvodů se platebnímu rozkazn odporuje.
Žalovaný netvrdli ostatně ani při ústním jednání ani v -odvolání, že dluh
jeho v ČlIse poOdání žaloby s připočtením úroků a bankovní provise, nedosahoval výše zažalované sumy, nýbrž v'ytýkal jen, že dluh jeho čini'l
1. ledna 192258.750 K. Jelikož jde o směnku, podepsanou in bianw, danou
věřitelce ku krytí poskytnutého úročHelného úvěru, není rozhodným, koHk
činil dluh žalovaného 18. října 1921 ani kolik činil dnem 1. ledna 1922,
nýbrž záleží na výš; jeho v čase podání žalo'by. V tomto smeru však,
jak již uvedeno, nebyla nějaká konkretní námitka v č a s vznesena. Že
k zachování směnečného práva proti příjatelí není, vyjímaje směnku' domicilovanou, třeba, aby směnka byla v den splatno'Sti předložena k placení, U!s,tanovnje výslovně čl. 44 srn. ř. Odvolatel dD,Vozuje, že oOpnmenutí
to má za následek alespo,ň, že věřitel nemá nároku na úroky z prodlení
a na útraty žao]oby. K ná2loru tomu lze přisvědčuti v tom přípacdě, když
dlnžník, jemuž nebyla směnka v době splatnosti k placení předložena,
hned po doručení žaloby směnečný ,o.bno's zaplatí, jelikož tu vzhledem
k ustanovení čl. 39 a 40 srn. ř.nelze mlu'Viti o zaviuěn:ém prodlení dlužnikově, nao,pak z chováni dlužníkova je zřejmo., že žalOby a útrat s ní
spojenÝch vůhec. nebylO' třeba a že by také úroky z prodlení nebyly
vzešly, kdyby byl věřitel směnku v době splatnosti dlužníku ,předloO,žil.
K závěrn takovémn nelze však dojíti v to.mto případě, kdy talovan.ý a'ni
za sPoru nezaplatil. Mohlo by se tu jednati: nejvýše o úroky z prodlení
za dobu od splatnosti směnky do doručení ža]oOby;avšak i co do těchto
úroků bylo platebnl rozkaz ponechati v '1l1atnooSti z příčiny již shoT:a uvedené, že totiž ve lhůtě třídenní nehyly v ,příslušných námitkách proti
o'bjemu zažalovaného nároku ani co do obnnsu kapitálového ani co. do
požadovaných a při'znaných úrokú činěny (konkretní) námitky. Právní
názor prvního soudu, že us,tano'Vení § 406 c. ř. s. plaHtaképw rozsudky
vydané o námitkách proti směnečnému platebnímu- rozkazu, je správný,
jeHkož'§ 406 c. ř. s. vyslovuje zásadu, pl'atnon pro procesní řízení vůbec,
a předlA' ten nenl v odporu s usta'll'Ovením §§ 553 a 559 c. ř. s.' I kdyby
tedy byl" proOkázáno, že dluh žalcvaného nebyl splatným již v den vydání platebního příkazu., nýbrž že splatnost jeho nastala teprve 15. února
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1922, musil by rozsudekvy,QICifÝ 20, unora 1922 ponechali platební rozkaz

v platno:sti, a bylo by žalovanému určiti jen novou třídenní lhůtu platební,
což se všal< v napadeném rozsudkusta10, K:dyž pak žalovaný ani po
15, únoru 1922 až do vynesení rozsudku dluhu svého nezaplatil, je každým zpúsobem v prodlení a tím je také prokázáno, že žaloby proti němu
bylo třeba a že útraty žalobní na žalobu a' na spor vynaložené byly ('čelné
a nutné.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl po právní s,tránce
v

důvodech:

Dovolání poukazuje především na vývody odvolánÍ, Odvolací soud
však podr,obně a důkladuě probraJ vývody odvolání v celkll' i podrobnostech a vyvrátil všechny tam rozsudku prvé stolice činěné výtky a
postačí tedy poukáza'Í1 na správné, zákO'nu i skutkovému' podkladu odpovídající důvody napadeného rozsudku, Pokud dovolání připojeny jsou ještě
vývody další, připomíná se I, nim toto: Pariční lhUta v Hzení směnečném
činí podle §~ 555 ,a 557 c, f, s, tři dnY, Tato třídenn'í lhůta jest pro soud'
závazná a so'ud j'i: mll'sí v platebním rozkazu (rozsudku) ustanoviti v této
předepsané výměře, byf i strany navrhovaly a se shodly na lhůtě jiné
{§ 409 c. ř. s.). Opomenul-li tedy procesní soucl do směnečnéhO' platebního rozkazu vepsati platební lhůtu vůbec, vzhledem k tomu, že, v ža'lobě
přesná lhMa požadována nebyla, platí přece' Jenom lhůta k plnění zákonem
stanovená, totiž lhůta třídenní (§ 557 c. ř. s.).' A když pak soud po podání
námitek ·při -:j)rojednávání sporu a při vynesení rozsudku v rozsudku tom
chybu napravil tím způsobem, že určil třídenní pariční lhůtu ode, dne
právoplatnosti tohoto ,rozsudku, není to, zajisté strana žal'Ovaná, ktera by
'Oprávněně do opravy té stěžovati si mohla. Z doslovného znění námitek,
že žalovaný popírá že se vlasmoruóním přije,tím směnky ze 16. října
1921 zavázal zapht;!i 18. ledna 1922 směnečnou sumu 59.060 Kč a z do.znání na to následujícího" že obdržel od žalobkyně úvěr, k jehož z",jištění
jí podepsal a odevzdal hi bianco směnku (směnečný blanket), jde 'na jevo,
že nebylo třebap.rtrati a připoll'štěli dúkaz, na jakou sumu směnka zníti
měla. Vždyť žalovaný podepsal jl ln bianco a banka byla jím oprávněna,
vyplniti ji podle loho, mnoho-li podle jejích záznamů činil dInh žalo,vaného
v čase podání žaloby. Poněvadž žaJov.aný pro tulo' dobu žádné čá,s!ky
v námitkách neuvedl, poněvadž dále v 'písemných námitkách ničeho proti
výši zažalované částky ani CO' do ka'p,itálu ani co' do úr'Oků ,,,,namítal
a neuváděl, že byla směnka do určité sumy vypl~ěn", proti úmluvě, ue,lze
k dalším teprve při jednání o námitkáoh v tom směru činěným vývodům
jakožto opozděným přihlíŽeti (§§ 550 'Odstavec druhý, 557 a 559 c. ř. s.).
Není možno pouhé popření žalobnlho tvrzimí pokládati za námitky, jež
by pak bylo lze za SPOrtl blíže prováděti. TO' by se příčilo ustanovením
§§ 552, 550, odstavec druhý, 557 a 559 c. ř. s.
Čís. 1719.

Projednáni tuzemcovy

pozůstalosti

nelze

přenésti

na soud cizozemský.

(Ro'zh. ze dne 13. června 1922, Nd I 283/22.)

N e j v y Š š í s G U d zamítl návrh Berty S-,ové, VdDVY po obchodníku
Oskaru S-ovi ve Vídni, by projednání pozůstalosti jejího, 13. prosince 1921
ve Vídni zemřelého manžela Oskara S~a bylo s příslušného okmsního.
soudu v Král. Vin'Ohradech přeneseno na obcho,dní soud ve Vídni.

D Ů vod y:
Oskar S. byl podle domovského listu, při spisech se nacházejícího, pří
slušníkem republiky Če,skos'loven'ské. Zákon ne'obsahuje výjimky z před
pisu § 21 cís. patenlu ze dne 9. srpua, 1854, čís. 208 ř. zák. o příslušnosti
tuzemských soudů ke prOjednání pozůstalo.,sti tuzemcovy. Dle třetího odstavce S 111 j. n. dovoleno je,t, přenésti příslušnost na cizozemský soud
jen v poručenských a opatrovnických věcech; výjime'čné zákonné ustanovení nelze rozšiřovati na řízení pozů3talostní. Podle druhého odsta'vce
§ 31 i. n. jest přípustna delegace 'Pouze z 'obvodu' jednoho vrchního zemského soudu do obvodu jiného vrchního zemského. soudu; tento předpi/s
nelze r'Ozšiřovati na soudy cizozemské, poněvadž předpisy§ 31 j. n. dle
svého jasného znění vztahují se to'iikc na soudy tuzemské'.
. Čis. 1720.
Při pOZnámkách dle §§ 61
prostředku lhúta osmidenní.

a 63 knih. zák. plati pro podání opravného

<Rozh. ze dne 14. června 1922, R II 259/22.)
DG usnesení prvého, sc,udu, jímž povolell3' byla poznámka spornosti,
byla, vznes'ena stížnGst 14. den po doručeni. Rek u r sní s o II d, vyhověv rekursu, žádost za poznámku zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d zruš'tI usnesení rekursního soudu a odmítl stížnost do usnesení prvého soudu.
DŮVOdy:

Poznámky spO'rno.s'ti (§§ 61, 63 a 66 knih. zák.) dlužno· vzhledem
čl. XIII. čís. 7 uvoz. zák. k ex. řádu považovati za pmzatimná o.patření,
neboť motivy k vládní předloze tohoto článku uvádějí, že prozatímní opatření' ve druhém oddHu ex. řádu upravená, nejsou úplně v ex. řádu vypnčtena a že tudíž bylo nutno v uvozovacím zákane k ex. řádu poukázati
i na Hná prozatimní opatření, v jiných zákonech uvedená a v platnosti ZŮ"
stavená. Jest tudíž usne,sení prvního sOl1dce v této věel pokl§'dati z~ po~
volení prozatimního' opatření ve smýslu "§ 381 ex. ř. Povaze prozatímního
opatření nikterak nevadí oko,lnost. že nebylo vydáno soudem exekučním,
nýbrž knihovním, poněvadž dle §§. 6.1, 63 a 66 knih. zák. jest ku vy,dání
těchto prozat. ,opatření též příslU'šnýmsouď knihovní a účelem čl. XIII.
čís. 7 uVO'Z. zák. k ex. ř. bylo označiti, právě' soud kníhovn, jako příslušný
ku: vydání těchto prozatimních opatření. Z toho, plyne, že pm po"uw;vání
lhůty k rekursu ,proti usnesení o poznámce spornosti jsou rozhodnými
ustanovení §§ 402 a65 e,x. ř. dle nichž lhůta rekur.suí činí pouze 8 dnů.
Pončvadž usnesení prvéhc sOll'd'u byle, domčeno stěžovatelce 3. dubna
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1922 a táž ,pocla'la
na poštovním úřadě, tedy ve IhMě 14dennl, jeví se býti její rekurs
opozděným a měl býti dle §§ 78 ex. ř. a § 523 c. ř. s. odmítnut již první
stolicí.
Čís. 1721.
Přerušiti valutové spory '(nařízení ze dne 21. dnbna 1921, čís. 173 sb.
z. a n.) lze i ohledně některých ze žalovaných soli&irních dlužníků. Měna
důchodn může býti spornou, přes to, že dosud placen byl v určité měně.
Splništěm záva:zku ku placení důchodu, poskytnutého zůstavitelem,
jest bez ohledu na bydliště dědiců, bydliště oprávněného.

(Rozh. ze dne 14. června 1922, Rv II 107122.)
Žalobkyni odkázal její manžel roční důchod a po jeho smrti v Olomouci
v únoru 1918 uznali dědicové pohledávku její a zavázali se jí pl",titi ročně
3600 K. Dědicové, bydlící jed'nak v území republiky Ceskoslovenské, jednak v Rakousích, platil! ,důchod v Kč až do února 1921. Ježto se potom
zd'ráhali důchod platiti v Kč, domáhala se žalobkyně placení jeho v Kč
>',alobou, ,pro,ti níž žalovaní dědicové kromě jiného: namítli, že spor jest
přerušiti dle nařízení ze' dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n. O b a
U i ž š í s o u d y uznaly dle žaloby, o d vol a c í s o u d mimo jiné z tě'chlo
cl ů vod ů: Pokud jde o přmu'š1ení řízeni dle nařízení čís. sb. z. a n.
173;1921, nebylo lze návrhu žalovaných vyhOvěti, ježto naříi,ení to má na
mysli závazky, je,ž dosud splněny nebyly. Byl-li tu však důchod již po
3 léta .plněn v Kč, nelze mluviti o tom, že měn", jest spornou. Kdyby
'Ovšem ještě nebylo bÝvalo plněno, nebylo by závady, by řízení nebylo
přerušeno. ohledně dědiců, bydlíoích v RakousÍ'ch, nebo'l jednotnost solidárního záva'zku nevylUČUje, a'by jednotlivým soMámím dlužníkům nebylo lze přiznati procesní výhodu, zde posečkánípo určitou do,bu. Ve věci
samé dlužno míti za to, že dle povahy věci jest Sphl'iště v tuzemsku a to
nikioli v Opav,ě, kde důchod měl býti placen, nýbrž v Olomo,uci, kde žalobkyně v clobě úmluvy s dědici bydlela. Životní důchod má zajistiti oprávněnému zceIa neba .z části ži'vobytí, smnnzřej'mě dle živoi-nich .poměrů,
tudíž i dle měnových poměrů, v nichž žije. Není tudíž správným názon
odvolatelů, že splništěm je,s't bydliště dědiců, kteří plne'ni důchodu převzali.
Solid:irní závazek, o nějž tu Jde, vylučuje více splniš! a tudíž i závazek
"solldámíchdlužnlků v různÝch měnách; solidi'<rní závazek neskládá se
z více jednotlivých závazků,nýbrž jest závazkem jediným, ienž se štěp!
ve více podmětných vztaJhů Uiasen6hrl: Obllg. I. str. 197, 108, 111). Na
rozsahu tohoto jednotného plněni nemění se ničeho tím, že j,ednatliví dlnžníci dle svého bydliště maji jiné mě,nové poměry, jmenOvitě nezrušuj! se
tím 50lidáruí závazek, tak, že by nadále trval závazek tohr kterého, dlužníka pro rata parte dle měny jeho hydHš:tě. Nastane-li ll! některého z dlužníků nemožno'st .plnění, mění se tím solidárn'í závazek 'pouze ve ,~měru
podmětném, závazek nebnde lze prosaditi 'právě protí, onomu dlužníku; leč
změna měny v bydlišti dlužníkově není nemožnost! pl'uenL Mylným jest
konečně názor dovolatelu, že solidární závazek více dlužníku předpoklá
dá možnost postihu. Nárok věřitelův a j,eho vymáhání nemá COl činiti s 0tázkon, pokud jest možným postih dlužníka proti spolud'lužníku. To jest

~rávě výhodou' pasivního solidárního záv-azku, že věřitel muže, odpadne-Ii
Jeden nebo několik dlužníků, plně počítati s ostatními J'iž J'sou <chopnI'
k plnění.
'
'c'

Ne j v y Š š í s o u d přerušil řízení ohledně žalovaných, bydlících v Rako.usku, jinak dovolání nevyhověl.
Důvody:

Nižší soudy zamítly návrh žalovaných by dzení bylo přerušeno dole

nařízení vlády ze dne 21. dubna 'l921,.Čís. '173 a ze dne 19. prosince 1921

čls. 472 sb. z. ano ~o'zhodnutí o tomto návrhu nepozbyla povahy usnesen!
pr;oto, Že nebyla vyhot,ovena, nýbrž pojata jen do důvodů mzsudko, vych a proto, nelze jim vůbec odporovati (§ 528 C. ř. s.) tím méně ovšem
o?ravným prostředkem dovolání. Než přerušení ve smyslu Irvedených nařIze'ní lze vyslovW nej,en k ná'vrhu, nýbrž i z úřední moci (§ 2). Nej.vYŠŠí
sond položil si tudíž za příčinou podaného do!Volání především otázku
jsou-li tu podmínky pro přerušenÍ. K této otázoe dlužno ohledně žalovaných
b~dlících v Rakousku odpověděti k I a dně. Žalobkyně odVOZUje žalobn!
naroc~. ze ZJávěti svého manžela ze dne' 26. března 1915 a dovětku ze dne
12. nma' 1917 jakož i z dědické úmluvy ze' dUe 20. června 1918, jíž se
žalovaní zavázali, že budou od 19. února 1918 rukou spo,lečnou a u'edílno.u
platiti žalo;bkyni doživotní dů'chod 3600 K ve čtvrtletníiOh napřed splat,ných lhůtách 900 K, v tehdejší rakousko-uherské měně, a domáhá s'e zaplacení lhůt 900 K a 900 K, d'o'Spělých dne, 19. uDom a 19. května 1921
celkem 1800 Kč. Jde tudíž", :peněŽitý závazek na rakousko-uherské koru:
ny, plynoucí z právních jednání z doby před 26. únorem 1919. Jest zjištěC
no, že tohoto dne měli jmenovaní čtyři' žalovaní řádné bydliště na území
republiky r~k~u~ké a žalobkyně na území českoslov,enské republiky.
O tom kOil'e-cue, ze-Jest sporna měna, v které jest splniti ,závazek, nelze :aJni
dost málo pochybovati, nebo.l žalobkyně domáhá se zaplacení 1800 Kč
kdežto žaLovaní namítají, že jsou povinni platiti jen korunaml rakc,uskýmť
To, co nižší s.audy tivedly pro svůj opačný názor, dotýká Se již věci samé~
je,žto, se tím řeší otázka' m-ěny, což právě m,ělo býti zam,ezeno nařízenímr
ze due 21. du'bn.a 1921, čís. 173 a ze dne 19. proslince 1921, čís. 472 sb. z. a
n. Poku'd se tkne žalovaných, bydlících v Rakousku, jsou tu tedy veškeré
padlnínky § 1 c) těchto nařfzení, pmče,ž bylo ohledně nich vysloveno pře
rušení soudního řízení z moc! úřední {§ 2.). Ohledně žalovaných, bydlídch
v tuzemsku, nemohlo řízed býti přerušeno, poněv'adž měJi cln'e 26. únOra
1919 řádné bydliště na území československé republiky. Okolnost, že tu
jest závazek solidární, nevadí, by řízení nebylo' přerušeuo jen ohledně
některých žalovaných, jak ,správně vyložlI soud odvolací. Vždyť jest žalobkyně vzhledem ku 'solidárnímu iávazku ža!ovaný'ch oprávněna žádati
dle § 891 obč. zák. zap!,acení celého dlužného peníze od bťžďého z nich
mohla tedy vznésti žalobu beze všeho jen prot! tuzemským dědicům ~
v tom případě ne,byla by otázka přerušen! vůbec ,přicházela v úvahu. Dovolání tuzemských dědi<ců jest hezdůvodné. Výtka, že o,dvolací soud myln'ě
posoudil věc po stránce právní (§ 503, čís. 4 C. ř. s.), jest neoprávněna, n,,O,pak dlužno uznati, že odvolací soud na zjištěný skutkový stav správně
použl~ zásado prá.va hmotn~ho. Vývo,dY o,dvolacího spisu nejson s to, by
vyvratdy duvody odvolacIho ro,zsudku, na něž se odkaZUje. Tím, že
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soudní řízení bylo pferuše-nu·-oirIedně něklerých---žaiuvarrýc.,-.fr;-rrlk-tet'-ttk----ncní
vyslavena, že tita 11 e j s o u povinni, platiti v měně českas'lavell'ské, aniž
se tím předbíhá otázcepo,stihu, příslušejícíha ostatním žalovaným.
Čís. 1722.
Přípustno, by žalobou na soudě domáMno se bylo zrušenI majetkového spOlečenství singularistň (na Moravě) soudní dražbolL SPOl' musí
býti proveden mezi všemi podílníky. Podílníci, požívající zvláštní zákolmé
ochrany, jimž uděleno bylo svolení ku žalobě jen s výhradou, nemohou
vystupovati na straně žalující, nýbrž jen na straně žalované.
Navrhl-li žalovaný zamítnutí žaloby, musí soud i bez jeho .námiíhs
uvážiti, zda žalobní žádost vyplývá z jelího skutkového a právnIho základu. Zůstalo-li následkem nesprávného právního posouzení řízení ne.
úplným, dlužno rozsudek zrušiti. byť nařízena byla jen jeho změna.

(Rozh. ze dne 15. června 1922, Rv. II 275/22).
Část singularistÍ! {na Maravě) domáhala' se proti ostatním zrusem
spaluvlastnictví spalečného majetku veřejno.u dražbou. O b a niž š í s a ud y žalabě vyhavěly.
Ne j v y Š š i s a u d zrušil r'0zsuďky '0bau' nižších soudů a vrátil věc
prvému so:udu, by ji Znavu projednal a rozhodl.
Důvody:

společenství dle § 825 obč. zák.,
jmenovitým asahám, nýbrž knitedy společenství ta· nemůže býti
~rušena dražbau dle § 843 obč. zák., nýbrž že by k odloučeni podílů na'
spalečných nemavitostech ad kmenových usedlostí bylo třeba s a uhla' s u
:I o č a s n Ýchm a ji tel ů vš ec h tě c h t a k m e n a vý ch U SI e cll a s t i,
i advolává se n'lJ důkaz to.ha na starší praxi a zejména na raz sudek býv.
vid. nejv. saudUJ ze d'ne 9. záři 1914 č. j. R v. III 324/14 a' R II 256114, s'nímž
zakládá tento názar na § 485 '0bč. zák Ale náza'fll tamu nelze' přisvěd
čiti. § 485 obč. zák. ustanavuje, že služebnost nemůže býti svémacně ad

Dovol'ánÍ háJí názor, že zde nejde n

pauěvadž nemavitosti nejsau připsány
havním držitelům určitÝch usedlosti, že

slu'že-bné
připustiti,

věci Ddloučena,

a'lllÍ na Hnou

věc

neh osobu

.přenesena.

Dlužno

že lze toho užíti na každé práv,q vázané, zejména tedy i na
právo vhtstnické, spajené s knihovni držbau nějaké uemovitosti; nebaf davoluje,ba přima káže, to ne-li da·cela úsudek a minori ad maj,us, tož zajisté
asp'0ň očitá obdaba. Avšak tím neni věc skančena. Přehlížif se. že zák'0u
zakazuj.e pouze s v -é m o-,c II é odloučení nebo ,přene-senÍ vázaného práva,
svémacným však jest pouze takavý akt, který se děje ne pallze bez svoleni asaby,ad jejíž vůle předsebrauá dispasice právě závislá: jest, zde tedy
liez 'SvaLení těch kterÝch druhých úča"tníků prárvniha společenstvi. nýbrž
zároveň také bez pav'0leni úř.rudu, k tamu pavolanéha I~§ 19 obč. zák). kdo
si vymůže prati adporujicímuúčastníku pa,voleni úřední, v taJllta případě
soudni - zákon ze dne 7. června 1883 čís. 94 ř. zák § 1 lit. h) a zák
ze dne 13. únara 1884 čis 31 2Oem. zák. pra Moravu '§ 1 lit. b) stanavící při
slll'šlnast kamassa'čních úřadÍ! správních při'dělení takových pozemků,

týkají se jen děleni fysickéha {§ 841 obč. zák., § 351 ex. ř.l - ten seue'japouští svémoci, dát se, pakud to zákan dop'0uští, chybící svalení soukramé nahraditi vždy právě' povolením úřednim. A zde ta .;uákan dopaušti; af jde o jakékali právní spalečensvi t. j. jakékali saukramé právo
více aso.bám společně příslušející (§ 825), může každýpadHník žádati
zrušení spalečenstvi (§ 830) t. j. je aprávněn a zrušeni to žalavati,. a
když je soud povolí, což právě učiní, když jsou tu zákonné podmínky, není
tu svénlO'ci. SvémO'cby tu byla teprv, kdyby při o,dparu jruhých účast
níků bez této žádosti neba bez pav'0leni její - nevyčkav je'jíha vyřízeni _
ledy sám o své újmě nebali právě a své m'0ci zrušení to pravedl. S usta~
navenim § 830, že může ka'žd'ý podílnik o zrušení společenstvi žádati, souVisí ustanovení § 843, že zrušenÍ' za .,laných podmí'll,ek má se provésti
souduí dražbau, třeh" že a tO' žádá i jen jediný p'0dílnik. Bylo tedy zby,tečno rozebírati, zdali se většina padílníku na tom usnesla. Dooela' nemistné jest, vykládat] '§ 825 obč. zák tak, jakaby se vztahaval jen na společenství »osabní«, jak ta dav·alání uacLÝvá t. j. takavé, kde podily přislu
šejí osobám jmenovitě poznačeným, neboť zák·on ,praví, že jest tu SPIOllečensrlvi vždy, kdykali nějaké právo více osabám nedílně přisluši; tomu,
tak jest i v tomt'0 přip&dě, jenže osaby, jimž přisluší, nejsau paznačeny
jménem, nýbrž jiným neklamným znakem t. j. knihavní držbau určitých
usedla stí. Na ozna'čení dle zákana dacela nk nezáleží, a prota také ne
na povaze práva, nebeť právě různé paznačeni osob jest jen důsledkem
různé po.vahypráva. Spalečné vlastnictví spajené s knihavni držbau
urČitých nsedlasti nelze dle toho pokládati za příslušenstvi těchta kme,navých us'edlastí v tam smyslu, že by k odloučení jeho byla třeb", souhlasu VJŠ·ecll podilníků a že by ne-souhlas kteréhnkali mahl akci zmařit, jak
to davaláni myslí. Vždyť i kdyby šlo Ol a'byčeiné příslušenství nemovitosti
vice spoluvlastníkům patřící, tož přece, ačkaliv tni § 294 abč. zák. důraz
naviIli vlastníka klade, razhadavala by většilll~ hlasů a menšina mUlsila
biy se podrobiti (§ 833 obč. záJk.). Ale '0 takavé přislušenstvi zde nejde,
jefvMy j'ťn určitý podil přilpsán držiteli té které nsedlasti, celek však neni
příslušenstvim žádné, nýbrž se držjtelstvim jich urču}e jen vlas~nictví padilů. Názorem davaláni zakláda!la by se společenstvi nepamiiející, jeho.ž zákon neuznává {§ 832 obč. z<ik.). Nevadí také, že do společenstvi patří 1 mavité }měni. nebof to.ta může i nadále ve společenství zůstati, neba nemns~,
a mo'žno, i '0 zrušeni tahata společenství žádali (§ 83() oM. zák.). Zákon
jedná a. společném vlastnictví k věcl a nikalB k soubaru majetku (§ 825)
a jestliž,e společenstvi podIéhá více věel, možnoahledně každé zrušení jeho
samostatně provésti. Z téha,ž důvodu nevadí tedy také, že poďílníci Vy-:
kanávaji i jiná čestná práva na př. našeni baldachýnu a Božim Těle, nebať
to je '0tázkau pra sebe a nemůže razloučení spoluvlastniotví brániti, }ežtp
zákan takové překážky rozloučeni nezhá (§ 83(), dape.uštěje }en adklad
z 'přičin majetkavé újmy, tedy z důvadů haspoclá·řských. Že záva,dy hypatek<irní a iiné nejs'0u 'Ua listu C vyz'mčeny, není rovněž na překážku
neboť dle § :7 zák. ze dne 2. června 1874, ds. 97 z .. zák. pra Moravu mn,,!
na listu podstaty statkavé A každé kmenové usédlasti býti udána, že
s vLa'stnictvim její 'sP'0jen jest ten a ten pa::líl nerna-vitasti, o něž jde. jakaž
naapak zase n2! listu B vlažky absahujicí "palečné uemavitosti udáno jest,
jakým podílem tyta tomu kterému držiteli kmenové usedlo.sti připsány
j.s·au, a lim závady kmenavých usedlastí slihaj! i ty které padily a jsau. i na
Civilu! rozhodnuti

IV.
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tě~hto podíiec~. i:,kio vr:.aU;l'o5tilxvetlPrrr.-j-buae to vecI draz~bmeh ]5od- -TI~,ek, a~~ ~cmlly o·patrem, by závady tyto, jež dražbou zůstanou ne-

. o cen~ "

277" odstavec ,druhý nesl'. pat.), byly zároveú se zápis,em

v~~!stn!c~eho ?1 ava ~ydr~~ltdova ve vložce prodanj'lc-h nemovitostí na'
p~l,slusne ,podlly k nekdeJslm kmenovým usedlostem patři'Vší přeneselLj'.
Tn ~poluzalovaní p,rohlási1i, že ,souhlasí s prodejem a když proto žaloba

prot: mm :vzata zp~t" vs.toupili do řady žalobců. PřistouPc'ni nových žalobc;, bylo :I~e r,DzS!rennn a tudíž změnou žaloby {§ 235 c. ř. s.), avša'k
k~!z pr;pustcn.0 byl~ nižšími "stolicemi, nenl další opravný pro,středek
~r"pu~~nym (§ 028 C. ,L s.). J,a~y rozdíl by v tom měl býti, že žalovaní byli
zalovam, Jako v~astm~1 podllu a nikoli jako. dočasní majitelé kmenových
use~I,~stI: IS ulm;z podlly t::, spoi:ny jsou, ueuí na, jevě, zvláště když v žalobe a v ubee ve SP?T? cely pomer podrobně vyllčen jest. Tím jsou všecky
pochy~nostld_ovolam vyvraceny, až na jednu, která představuje skuteč
nou zavadu. ~aloba ,a tudíž rozsudek musí zahrnovati všecky podÍlníky,
ať SI ty kte;e, Jako z!,lobce a ty které jako žalované, a'le 'Všecky, nebot
kdyb~, I Jed;,uy , chyb~~, nemohla b! ~e exekučně, proti jeho vfJ1i, dražba
a t~dl~ Zlusem spolec:,nslvÍ provestl. Spor j rozsudek o žalobě o rQZl~ucell1 s~oluvlastn10tvl, (~ommuni dividU'ndo) jest t. z'V.obojstraTIný (judlcJ~m dr;plex), 1<,de ~azda strana' jels,t dle hmotného práva zároveň i ž<ú10bce,ll! I z~lovauym 'let actons et rei parte s slIstinet). Formálně to sice ne~ochazl, vyr~zu, protože ti kteří pvedeni j,s'Ou jako žalobci a ostatní jaloo
zalovam" a'Vsak oboJstrannost mUže se osvědčiti v případě exekuce kterou na ~~kla?ěro:su?ku mol;o~ provésti i žalova'ní proti žalobcům, kdyby
:ltO smyslem zmen,ltl a d;azbe vyhn~uti se ohtěli, pokud se týče jeclni
zalo~cl ~rotI dl,uhym. ~ezto, tedy I zalohci jsou hmotně žalovanými ,a
nao~ctl~ zalovam hmotne I zalobcl, a 'Všichni do'hromady tvo,ří jednotu
musI.zavaze~ všech bÝti jedno,tný a stejný, nebo! dražba ·bude jednotný~
aktem Pro vsech:ny a hude se prováděti za stejných podmínek pro všechny, le?a by s vYhradou, která by po toho kterého učiněna byla, 'Všlohni
~s'tatrl! s?uhlasIi;. To znamená, že podít\líci, kteři formálně vystupují jakO
zalObc:, hm sam!r:" že ža'lobu podávají,podr'Obují se mlčky žalobní prosbě,
~ozsudku a drazbe zrovna tak, jak žalo'vané jim podrobeny míti žádají
ze ~tedy s~mi s rozloučením Ispolečenství tak soruhla,sÍ', jak žalované
~ nemu nuy. To~o poclrob~ní se rnlčky o,všem jest vyloučeno, prohlašují-li .
zal~hel ,vyslo:vne o~ak, ze se nepodfO'bllií, anebo .že se podrobUjÍ jen
s, podmmkou nebo vyhradou. A tu j'est ohledně dvou žalobců závada Pod;llll;e obe~ m~s~a Ji, ,má dle § 97 čís. 1 obecního zřízenl PTO Morav~ 1'0trebl 1<,u' zCIzenI a tudlž i k žádané dra'žbě majetku, o' nějž jde schválení
zem,!~ho vý~~ru, a podílnice nezL Ludmila D-ová pokud s~týče její
poruemk dle, ;"",232 a 233 o·bč. zák. sohválenípotučenského slOudu. Bez
to;hot? schval'em obec a poručenka nemohou vystupovati jako- žalobci
nYbrz. by musi:y,p'Ojaty býti do řady žalovaných, protože vůle jejich po~
dr~bl!~se ~razbe bez schválení onoho nepla'tí, a' musela by tedy clle
ho,:eJs;ho vyk]adll nahražena býti souďnÍm výrokem, rozsudkem. Tu zemskY vybol' ;sdeiIl SICe o'bei výnosem ze dne 24. června 1921, poklid' se t' če
ze dne. 8. ~nora 1922 s'Volení k prodeji, avšak jen pod tou podmínkou: že
?emo'V;tostr ne~udo? pr'Odány pod odhadn' cenu a vyhradtl Sf zároveň
: schv,alem drazebnlho p.rotokolu. PodObně okresní soud v K. jako porucensky soud nezl. Ludmily D. usnesením ze dne 22. listopadu 1921 dal

;;1

dražbě, ale s »výhradou dodatečného s,ehválení«, co-ž jakkoli
v$r'slolVně vytčeno není, nelze rozuměti jjnak, než jako,' schválení dražby. Těmi výhradami ovšem by dražba mohla býti zmařema. Jinými slevy souhlas s prodejem pod podmínkou pokud se týče 'Výbradou
jest nes o- uhl a sem pro případ, že podmínka ,se nesplní, pokud se týče
'Výhradě nebude vyhověno. Aby však nesouhlasící vystupov,al jako ža-

povelení k
v usnesení

lobce, jenž chce toliko <ostatní podílníky, zejména tcdy i žalované donutiti
k bezpodmínečnému a bez'Výhradnému trpění dravby, sám si 'Však klade
podmínky a doložky, a vyhražuje si tedy 'Volnost, nechtěje bÝti roz6udkem
pokud se týče -dražbou vázán, to nelze, leda by všichni po<dnníci tedy
zejména i žalovaní k podmínce '!leb' výhradě svolili, nebo 'Vyjma dobro.vo,lné podrobení se musí se všemi nakládáno býtI stejně. Právem tedy
žajovaní vytýkají u obce nedostatečné schválení. Vytýkali! je již v žalobní
odp'ovědi, uvácdějíce kusllesení o:becního zastupitels;tva ze dne 15 .. března
1921, jehož se ža,lo,ba dovolávala, že postrádá nutného sch'Válení zemského vÝboru, nače,ž žalobci opatřHi hO'řejší výnosy výboru toho. Vytka
neschválení zachrnuje v sobě 'Však i 'Výtku, že schválení není řádné· tak,
jak ho třeba. A vůbec taková výtka není námitkou v technickém smyslu,
nýbrž pouze upozorněním, že skutkovým dějem Ž."lobnímn nár-oku za
základ položeným nárok ten není založen. Kdyby výtka ,ani činěna nebyla,
musí soud k nedostatku hleděti, jen jestli žalovaný žalohuímu nároku
odporuje a zamítnutí žaloby žádá, nebo! soud musil 'by k němu hleděti
i tehdy, kdyby žalovanÝ se ani nezodpovídal a došl'O' k vynesení rozsudku
pro zme,škánÍ (§ 396 c. ř. s.). Proto bylo dlužno přihlíže,ti k nedostatku
tomu i u nezl. Ludm,ly D-ové, ,ačkoli zde naň žalovanl npozomiti 01'0'menuli. Možny js'Ou tedy tři případy: ,buď bude upuštěno od podmínky
a výhrady, nebo se podmínka a výhrada pojme do žalohní proshy a tudlž
i do rozsudku tak, aby jí podrobeni byli vškhnt podllníci _ arci rozsudek mohl by ji vyslo'Vit jen, kdyby všichni ostatuí podílnIci, "ejména
tedy i žalovaní s ní souhla<sili - anebo konečně obec i poručenka budou
pOjati mezi žalované, protože posud potřebnéhosoubla,s'u k prodeji ohledně
nich uent lde přichází 'V ú'Vahu jetl příp.ald první. Dle ~. 182, 1 a 2c. ř. s.
má soud (předseda i senát) dotázkami llC'bo jiným vh'O'clným způsobem
působiti k tomu, aby spO'mÝ poměr byl vyšetřen a skutkový stav najisto·
postaven, zejména aby skutková udání pro· rozhodnutí potřebná učiněna
a skutečnosti k zalo,žení nároku uphrtňo'l'ané ·byly doplněny a vůbec vše
na pře,třes 'Vzato, čeho ke skutkové PIQvaze <nároku třeba. K: t"ko'Vým
skutečnostem patří zde i prohlášeni- dotyčnÝch žaJobců o svolenl k dražbě;
soU:! tedy měl, '!1Jvědlomě si právnf otázlou, věc tu na přetřes vzíti <ú nednstate.k vytknouti .a teprv p.",k, kdyby se' žalobci ti o napravení nedostatku nepostarali, rozsudek na základě nedostatečného ,kutkového "ta'Vu
vynésti. Je tu tedy vada řízenL Arei ,žalovaní U'platňu'jí jen nesprávné
právní po-souzeni', avšak když ne,sp:rávný právní názor nižškh stolic a tou nes'právnQstí trpí i rozsudek o:lvo-lacího soudu ~ měl za následek,
že řízení zůstalo neúplné, vede u.iJlatňo'Vaný dovo-Iací důvod nesprávného
právního posouzení logicky nutně k r'Ozvinutí otázky vaduosti říze!1í,
kterou by ,byl již odvoTací soud při správném právním názoru ro'zvinouti
musil (§ 496 čís. 3 a p-o:SII. odst.). Podotknouti dlužno, že ustanojVení, za
jakou cenu nemovitosti přiklepnouti lze, patří do. dražebních podmínek,
které UTčí tepr'V exekuční soud po výslechu všech pQdílníků (§§, 352 a 55
36'
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ex. ř.• § 2 odst. 1. a 2.,~~rl'--&,*H9fF=2'ř8-=~;;r.--rnoT1JŤÍ_itn~ím ..•.• :: .. 0
pořadem sfolic. O
lide tedy podíhlíku, 0"\"'''',, dn,žbn.
jed~ati d}užno rovněž v řízení dra'žebním (§ 278 nesp. říz.). Doložiti též
dluz?o, ze Neu~ann K.om. k ex. ř. str. 104 praví, že rozsudek (výrok)

mUS! obsahovali, jak veliké jsou ideální podíly spoluvlastníkŮ' i zajisté
'
se to k zamezení zmatků aspoň o'dporučuje,
Čís. 1723.

Pod obrat "jiné jednání« 'l§ 353 ex. ř.) nespadá plnění nrčitého množství
zastupitelných.

věcí

<Rozh. ze dne 20. června 1922, R I 701/22.)

Ježt~ dl~ž!,ic~ .. nedodala zboží ve lhůtě, smírem stanovené, dC\máhal
se vymahal!C! vente I ,povolení exekuce, by uděleno mu bylo zmocnění
aby Isi zboží 1(50 q řepkoVÝch pokrutin určité jakosti) opatřil na náklad
dlužníkův jinde. S o udp r v é s tol i c e exekuci pOvů[il rek u r' sní
s ~ Ii~, ;xe!:.,;ční náy,rh za:nítI. D ů vod y: Způsobexeku~e, který vymahaJ'':' ",entel. ~v~hl, nem v tomto případě po zákonu přípustným. Jde
O P.I n ~ III U r c Jt e h o m" o ž s t v I věc í z a s tup i tel n Ý c h, které
povl1!na, strana dle vlastního doznání má v drženÍ. Při exekuci k vydobytí
p I 'll e n! takovýchto věcí dlužno vš:ak posttlP.ovati dle předpisu § 346
ex. ř. Vym~haJící věři~e1 m~hl by se domáhati jen vydání soudního pří
kazu č b~ vec! tyto vykonnym orgánem povinné straně' byly odňaty a
vYnt;~halic1mu vě!i~eli vYdá':,y. (.§ 346 ex. ř.). Zda;]j výkonný orgán věci,
o nez lde., u dluzmce skuleene také nale'zue, jest naprosto nerozhojno.
Exe,k.uce dle § 35~ ex. ř., kterou prvý s.oudce povolil, jest v tomtO' případě
neprIP~stna,. P?nevadž nejde o vYdobytí určitého k on á n í, je' d n á n i.
Nel v y s S! S o. u' d nevYhověl d.ovolacímu rekursu.
Důvody:

, DI.~ ~xekuč~iho titulu jest povinná s~rana zavázána dodati straně vyn;ahaJIC! 50 Q repkovÝch pokrutin, určité j,akosťi, tedy mo'vité věel urči
lehů dr;:hu. Stěžovatel neprávem má za to, že k vydobytí tohoto plnění
lze' v pTllladě, o nějž tuto jde, vésti exek'uci dle § 353 ex. ř. Na rozdíl od
ustanovení§ 346 ex. ř., jehož nadpis. zní: »vYdání nebo 'plnění mo'vitých
věcí«, '."~ § 353 ,ex. ř. nadpis: »vymožení ji n Ý c h je cl n á n í" a plY'lle
JmenovJte z druheho odstavce § 346 ex. ř., že předpj,su jeho prvého odstavce sluší užíti, mácJi povinná strana plniti určité množství věcí zastu"
pi~el~Ých. Ani stěžovatel nemůže popírati, že plnění, jehož se exekucí do.
mah~, lest d,:uhu takovéhoto. Ovšem by nemohla okolnost, že §§ 346 a 347
ex. r. mluv! len o takových věoech movitýoh, určitého druhu které
" sebe ohová po:vinná strana, neb osoba třetí k jich vydání o'chotná
o,spr,a~:dln;U ,z:Jánlivě domněnku, že oběma těmito předpoklady dlužn~
dop~mtl n;a:gmalní rubriku těchto Zákonných předpisů, a že v tom při
p~d;, nem-lI t".mu tak, jest na místě exekuce k vymožení "jin!Ých" jednam. Tento nazor, stěžovatelem zastávaný jest však jasně vyvrácen
důvodovon zprávou k .§§, 348 a 355 vládnl 'předlohy k ex. ř., kteréžto
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paragraíy mají až na některé stylistické a k objasnění slonžící změny
stejné znění s textem z;ikona ",.:mého (totiž §l§. 346 a 353 ex. ř.). V důvo
dové zprávě se obšírně vykládá, že se nedoporučuje zmocniti včřitele,
by na účet dlužníkúv nakoupil věci dle jich druhu ur'ČÍ1é, které nebyly
dluž'níkem plněny; dále se v ní mluví o nedotčeném nároku věřitele na
náhradu jeho interese {zájmu) a ku kO!1d odmitá se výslovně, by byl
v plamosti zachován předpis § 308 ob. soud. řádu, jenž zněl: "J<;dyby žalovaný neměl takovéto zboží (totiž neurčité zboží, které má dOdati),
neohf s,o.udce' žalobci .povolí, by je !oQupil způsohem PTO' obě ,s'trany nejne'škodnějším a vymáhal ,proti žalovanému škodu svOU.« Dle toho není
tedy přípustno, výraze,m »jiné jednání« rozuměti plnění určitého množství věcí zastupitelných. Totéž vyplývá krom t,oho také zřejmě z důvo"
dové zprávy k §§ 355-360 vlá.dní přecllohy C§~ 353--358 ex. ř.), dle níž
tato. zákonná ustanovení zásadně přejímajÍ předpisy §§ 309 a 310 ob.
soudn. řádu, a právě tak jako tyto mají na mysli jen případy, v nichž "žalovaný jest povinován žalobci nějakou pracl (factum)", mluví tato dúvodová zpráva' veskrz jen o »práci« a })OIs'Obním' plnění«. Exeku:ční návrh,

o nějž tuto jde směřující v podstatě ku povolení koupě úhradné, dlužno
proto pokláda't; za nepřípustný, tak že zamítnuti jeho soudem mkursnim
odpovídá zákonu a dovola,cí stížnost jest ne.odťivodněua.
Čís. 1724.
Podmíněné platební příkazy upominaciho řízeni nejsou platebními pří
kazy ve smysln § 370 ex. ř. Na jich základě lze povoliti zajišťovaci exekuci ien za pOdmínek § 371 čis. 3 ex. ř.

(Rozh. ze dne 20. června 1922, R I 720ľ22.)
S.o udp r v é s t o I i ce pavom zajišťo'Vací exekuci na základě pod·
platebníh.o, příkazu upomínacího' řhení. Rek u r sní s o u d
zamill návrh na povolení exekuce'. D ů vod Y: Právem VYtýkají stěžo
vatelé že ,plate'bní rozkaz upomínací, vydaný dle zálmna ze dne 27. dubua
1873, Čís. 67 ř. zák., není dle § 370 ex. ř. exekučním !Hulem pro. e,xekuci
zajišťovací ve smyslu §§ 370-::377 ex. ř. Dle' § 370 ex. ř. ve znění novely
ze dne 1. června 1914, 'čís. 118 ř. zák., může býti povolena exekuce ku
zajištění peněžních pohledávek pouze na základě k.onečných rozsudků
aplatehních příkazů tnzemských soudů civilních. Tent~ vÝPočet exekuč
ních titulů jest taxativní a ne,lze ho TOlOšiřo,vati na jin'á rozhodnutí soudni.
Platební rozkaz vydaný v řízení upcmf!\acim dle zákona ze dne 27. dubna
1873, čís. 67 ř. ~ák., nelze na roveň kIásti platebním příkazům, vydaným
dle § 55.0 c. ř. s. a 557, a 558 c. ř. s., to plyne jasně .z předpisU' § 370 al J71
ex. ř. Že předpis § 370 ex. ř., který přip@ští za exekuční titul exekuce
zaiišfovací platební příkazy n'če se pouze platebních příkazů. vydaných
dle S§ 550, 557 a 558 c. ř. s. a § 19 zálmna ze dne 12. července 1872,
čís. 112 ř. zák., plyne z pře'dpisu § 371 ex. ř., kde' ,,'e o platebních příka
zech mluví v odstavci druhém a 'o platebních fů'zkazech upomínacích
v odstavci třetim tedy odděleně. Ze, srovnání předpisů II 370 a 371 čís. 2
a 3 vyplývá nepo:chybně, že exekuci zajišťo'vací na z:>kkl'dě platebního
míněného
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rozkazu v řízení upom,ín.adm pov,oHti lze 'pouze v případě stanoveném
V § 371 Čís. 3 ex. ř. a tohoto případu tu není.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dllvolacímu rekursu.

D II vod y:
. Názoru soudu rekur,sního je přisvědčiti. Mluví pro.ň nejen srovnam
§u 370 a 371 ex. ř., nýbrž hlavně us~anovení § 1 čís. 2a' 3 ex. ř. V čís. 2.,
jsou uvedeny platební rozkazy '(příkazy), 'Ú nichž řeč i v § 370 ex. ř.
novel. znění, v čí:sle 3. pod m í II ě II é příkazy platební řízení upomínacího. Oba pojmy zákon přesně rozeznává jak v § 1 čls. 2 ,ol 3, tak i v ;~ 370
a 371 čís. 2 a 3 ex. ř. Nelze je proto zaměňovati a lze pod slovem »platební rozkazy" § 370 ex. ř. rozuměh jenom platební rozkazy uvedenG
v §, 1 ds. 2 a § 371 čis,. 2 ex. ř., nikoli též podmíněné platební p,říkazy upomínací. účel zákona je jasný. Odepřel ,podmíněným platebním příkazům
upomínacím sílu průkazu oprávněn& k vedení exekuce vůbec, pokud právní
mOCi nenabyly. Je! jejich podkl",dem nárok 'ničím neosvědčený, pouze
tvrzený, podaným odporem pozbi'vá takový podmíněný platební příkaz
moci (§ 9 npom. ř.).

vyhledává- umysi a vědomo'si pachatele {srov. věsJník min, sprav. 1916 lStr;
114). V tom směru však nebylo nic zjištěno nižšími soudy, naoP,ak odvola",
soud z okolností, za kterých došlo k postoupení llsedlosÍ1, dospel ~ us~~ku,
že bYla žalobkyně vedena p'ohn'utkoll, zabezpečiti si bczstarostn,e stan, ~
v tom úmyslu uzavře,la smlcuvu. Tato pohnutka a tento umy sl ~alobkyne
vylučují však nekalý Úmy1s! žalované, vyžadovaný ke s~utkove podstati\ ~ 879 čís. 4. obě. zák. Se zvláštním důrazem poukaZUje ~alnbkyne v ~o
volacím spise na to, jak se žalovaná chovala po postoupe~l _l~sedlost1. Predcvším nutno vytkncuti, že dovolatelka uvádí tu z vel!ke ea~lI okolnostI,
které nebyly v pivní stolici předneseiny ~ pmto nemo~l,:: byll a neh~ly
předmětem j.ednání a následkem toho také nebyly zllsteny, ke kteTY;n
tedy v dovolacím řízení nelze míti zření <§ 504 c. ř. s.). K tomu nehle~Ic
nelze z okolnosti, že se ialovaná po"dějj, snad ,ne~a~hovala ~ak, lak,.~a~
lobkynč předpokládala a očekávala, dovodItI, ze za,ovana pn uzaVllam
sml-ouvy byla vedena úmys1em liChV'ářsk~~!, z,~lášt~ ,k~yž ne1~e beze
všeho vylo-uči.ti možnosti, že přÍ'činu k pnZdeJ~lm~, J.:dnalll zal?~an~ za~d.al
alespoň částečně způsob, jakým se žalobkyne a JeJI, dce,~ VUCl ~I chovaly. Žalobkyně domáhá se zrušení Isml'Ouvy.P;o puvodm ncp~a,n'cst (tllcotno,t). Pokud tedy v dovo·ladm spise' tvrdl, ze '0 d pad I Y Pl edpoklady,
za kterých smlo,uva byla uzavře'na, nemají příslušné vývody v tomto
sporu žádného pr,rvního v~·znamu.

Čís, 1725.
"Vykořistěnk I(§ 879 čís, 4 obč. zák.) předpokládá, že jeden ze smlnvníků
vědomě a úmyslně těžil z nepříznivých nebo nepravidelnýcb osobních
poměrů a vlastností druhého smlnvníka na jeho úkor ve s'vůj vlastní
prospěch.

(J~ozh. ze dne 20. června 1922, Rv I 301/22).

Žalobkyně domáhala se neplatnosti trhové smlouvy, již pro·dala žwlované straně nemovitosti, tvrdíc mimo jiné, že žalovaná vYNořislila jejích nepříznivÝch poměrů. Žaloba byla s o u d y vše ch tř í s t o I i o
zamítnuta, Ne j v y š ŠÍ'm s o ud e m z těchto
důvodu:

Žalobkyně provádí do'volwcí duvo.d § 503 CIS. 4 S. ř. s. ponze v ten
smysl, že napadená smlouva jest neplatná (nicol:ná) dle ,§ 879 čís. 4 obč.
zák. a opačný názor nižších soudů jest mylnÝ. I kdyby byla předpo
kládána nezkušenost neho VZ'f,uš'enÍ mysli žaúobkyne přil uzavírání smlouvy, a mělo JS:{~. za to, že majetková: hodnota vzájemnéhO' pIDění ža'lované
j.est v patrném nepoměru k hodnotě plněnl žalující strany, ač nižší soudy
obé vyloučily - nestačilo by to, pro skutkovou podstatu §. 879 čís. 4 obč.
zák., ježto se k této jakožto další náleži,tost vyžadnje zvlá§tní činnost,
ktero,u zákon nazývá vykořisťováním. V té příčině je.srt třeba, by jeden
z€ smluvníkfl vědomě ,a úmyslně těžil v nepříznivých nebo nepravidelných osobních poměrů a vlastností druhého smluvníka na úkor tohoto
ve svůj vlastní pros·pěch. Vždyť bylo nové znění § 879 čís. 4 obč. zák.
prostě přizpůsobeno doslovu § 1. cis. nařízení ze dne 12. října ·1914 čí,s·.
275 ř. zák. o lichvě, ke které jakožto k dolosnímu trestnému skutkú se

Čis. 1726.

Novela o pravn manželském '(zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320
sb. z. a n.).
'
,
,
I
'
Pokud zakládá důvod I§ 13 písm. b) rozl. zák. trest vezenl vys oveny
cizozemským ;(říšskoněmeckým) sondem.
(Rozh:. ze dne 20. června 1922, Rv I 364/22.)

Žalobě manžela o rozluku manželství z důvodu § 13 písm. b) ;021. z~k.
o b a niž š í s o u d y vyhoV'~ly, o d vol a ci s o u d z těchto d u V? d u :
Žalovaná byla o:isouzena r02sudkem zemského soudu v ,Kle~e '! Nem,ecku ze dne· 30. dubna 1914 dG v,ězení na 7 let. T!~st ve:en}, n0mec\eho
trestního práva nerovná se sice zdejšímu trestu tezkcho zalare. m~ ~, 21
říšského tr. zák. dlll'ŽnO však trest vězení v trváníjeclnoho,:oku' klas~ n~
roveň trestu káznice' v trvání osmi mesÍ'Ců, rcvná se~ tudlZ tr~est .vezenI
1 Y, roku trestu káznjce na 1 rok. Trest káznice ~í§skeho Y·,3'ak. J~st,c~
do druhu trestu téhož rázu jako tuzemský trest tezkeho zalare. :,yplyv.a
to z ocenění všech rozhodl>ýchókohiDstí při srovnání těchto ~ruhu tre'stu,
stupné a způsobu omezení na svobodě, jakož i z jinakých s hmlo. tre~te~
spojených právních následků. Dle těohto vývodů rOVn" se :rest vcz~m
v trvání 7 rokú k němuž žalovaná byla odwuzena, trestu kazmce 4 ,let
a 8 měsíců, ktert odpovídá trestu těžkého žaláře téže délky dk tuz,emskeho
práva, Prvn'í soud tedy případně vyřkl, že, j~ :,de rozluko~vy du,::od dle
§ 13 Jit. b) zák. rozl. ježto také' činy žalovane, le~ daly podnet k ovetovnOmu jejímU' ·odsouzení, svědčí o její zvrhlé ~o'yaze. .
~
Ne j v y Š š í s u d nevyhověl do"clam z duvodu odvolaoího, soudu.
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Čís. 1727.

Čis, 1728.

Odejmul-Ii vnucený správce, nevyžádav si rozhodnutí exekučního sou_
d~,. dlu~níku obytné místnosti a je pronajal, není nájemce oprávněn ku

• !tznostI na rozhodnuti exekučního soudu, jímž opatření vnuceného správ_
ce bylo zrušeno.

(r~ozh. ze dne 20. června 1922, R II 275,22).
Vnucený správce určil sám, kolik místností si mflže dlužník ze svého
tu ~on:chati: ostatní místnosti' pak pronaja!. Ex e k ční s c u d k dlužbr",lkO've
pnpommce .pranajetí zrušil. Rek r sní s o u d odmítl stížnost
II

II

těch, jimž by! vnucený správce místnost pwnaja!. D il vod y : Podati stížn~st proti us~~sení,?, vydaným v řízení exekučním, jsou povšechně oprá'V-

nem Pouze llcastmci na 'Příslušném řízení exekučním zvláštní- příp,a'dy
v nichž stížnost příslllŠí i jiným osohám, ne,žH vymá:hajícímu věřiteli. ;
straně pO,vtnné, jsou zvláštními ustanoveními exekučního r'ádu jednotlivě
vy!kruuty (Š, 123, 162, 171, 172, 108, 209 ex. ř.). V tcmto případě pOdávají
proh usnese,ní, prc-hla'Šu.tícímu nájemní SmlOll'VU .ohledně zavedené exekuc'e

za bezúčinnou, stížnost nikoliv strany! samy, nýbrž nájemnici bytu, o němž
usneseni ono jedná. Poněvad'ž jim ja,l<Q nájemcům onoho bytu a osobám
iinak na exekuci vůbec nesúčastněným právo ku stížnosti aní z důvodů
vše?be:ných ani z toho dalšího důvodu, že sena ně nevztahuje žádné ze
zvlastmeh ustanovení exekučního řádu, poskytujících osobě cizí právo ku
stlžnosti, bylo jejich stížnost jako nepřípustnou odmítnouti.
Ne j v y Š Š Í s o u d nevyhověl rekur'su' do odmítacího usnesení.
Davod,.:
Dovolacímu rekursu nelze přiznati ,o:právnění. Exekučnímu soudu při
ruáleží, by závady a nesprávnosti, jichž se VotlllCený správce dopustil za
vnucené správy, odstranil, a proti opatřením těmto jest rekurs vyloučen
t~ 132 čís. 4 ex.
Dlužník, vymáhajíoí věři(e~é a spoluvlastníci spravované nemovitosti mohou pr,oti přípustnosti nebo přiměřenosti správnkh o:patření vnuceného správce činiti II exekučního soudu připom'ínky a
námH'ky (§ 114 ex.
Proti ro"hodnutím v tomto smeru rekurs vyloučen
není. Rekurs smí však podati pouze ,osoby, v § 114 ex. ř. uvedené, kteréž
bYly o'právněny vznésti námHky nebo připomínky. Nájemník, bydlící ve
spr.a:vovaillém domě, není oprávněn ke stížnosti. Utrpěl-H škodu tÍ'm, že
vnucený správce překročil objem své pravomoci, múže' se' hOjiti: pOuze na
"nuce~ém správci. Překročil-Ii tedy 'vnucený' "právce objem své pravomoO! lIm,: že sám určil, kol:lk místností ze svého bytu dlužl1'fk smí !,o'drže ti a ostatní trístnosti pronajal, ač I, tomu dle § !OS ex. ř. byr oprávněn
·pouze soud exekuční, není n{jemce těchto pronajatých místností opráv.
něn, když 'pronajctí to bylo cxekučním soudem k dlužníkově připomínce
zrušeno, podati pl"oJi tomu stížnost, né\fbrž může se Pouze hOjiti na vnu.
eeném správci, pak·1i tím škodu utrpěl. Právem tedy re'kursni soud stížnost nájemců jako nepřípustnou odmítl.

n.

n.

Kn sporu o zaplacení dOvozného není jako žalovaný oprávněn ten,
jehož podpis jako odesilatele byl na nákladním listě přeškrtnut a nahra•
žen podpisem osoby jiné nebo přičiněn po pOdpiSU jiného odesilatele.
o.~nzh.

ze dne 20. června 1922, Rv. II 55/22).

Dráha domáhala se doplatku dopravného na žalcvaném, jenž byl na
jednom z nákladních listů, na jichž základě byla doprav.a provedena, sice
jako odesílateL podepsán, avšak jeho podpis přeškrtnut a nahrazen jménem Ervina Seh-a, na druhém pad nákladním listě uveden před podpisem
žalovaného Ervln Seh. jako odesílatel. O ba: niž š í s ou d y žalobě, proti
\ níž namítal žalovaný též svou 'llc'Oprávněnost ku sporu, vyhOVěly, o:dvol!'ací
soud z těchto cl ů vod ů: Správně uvádí na'Padený rozsudek, že jde jen
o rozřešení o,t;;zky, koho jest považovati za odesílate.!e. zboží a lze plně
přisvědčiti záverúm, kter-é činí ze zákona'. Zejména dl-u,žno přisvědčih
názoru, že zákon neklade váhy na fGrmální' 'Úcla~ v rubrice "'odesílatel"
nedává - protiv{)u ku jiným smlouvám - všecka práva ze· smlouvy beze
všeho té osobě, kt'erá na nákladním Iis,tě se objevuje jako odedlatel, nýbrž
- vyjímajíc případ § 73í6 označuje s hlediska hmO'tněprávního onen po,dmět, kterému přísluší vykonávati práva ze smlouvy dopravní. TO' soulrlasí také se zvláštní povahO'u smlouvy o. dopr.avě zboží dráhou, nebo! dráha"
jsou-Ii splněny formality, m u s Í smlouvu uzavříti, její mÍcrnky jsou kryty
zástavním právem na zboží (opatřením dlel § 69 (I), ta:kže význam osoby,
kte'rá je na nákladnfm listě Ulve'dena jako odesílateL, ustupuje' do pozwdi.
Je pravda, že by ten, kdo nákladní list píše nebo napsat, :dá:, mohl ja;ko
odesílatele uvésti osobu nepravou; avšak §. 57 žel. doprav. ř. sta'no'vi, že
v tomto případě pravý, skutečnÝ odesílatel ručí dráze za veškerou ško~u,
z čehož úsudkem z opaku vyplývá, že úkon požaduje, by se uvedla spravná data, sice že vzniká nárok na náhradu škody. Ne,lze od dráhy pažado'vati, by, nastane-li pro ni nutnost, upla:tňovatí práva· ze smlouvy, teprve
hledala owbl1, kterou stihají závazky ze 'Q1llouvy, nebo vyčkala snad
výsledek jiného sporu; zboží pře,dal fakticky ku dopravě žalovanÝ a je
jeho věcl, by se' hOjil na té osobě, ku jejÍmuž příkazUl snad iedl>al. Dráh.a ~a
.chovala ,taJké nutnou op-atrnost tím, že, nežli se pustila dq sporru, zjIstila,
že domnělý ode,snatet Sch. jakoukoli účast na věci popíri, jak vidno
z reklamačních spiSŮ. Že pa:k nutnO' žalovaného považovati za skutečného
odesílatele, dovodil již první soudce a pouka'Zuje se zejména ku předpo
slednímu odstavci rozsudku, kde <e uvádí řada disposičních aktí! se strany
žalovaného, z kterýchžto aktů v p:r,vní tadě podává se závěr, kdo vla.stně
byl zde stranou smluvní; nelze pře'ce' míti za to, by libovo'lným údajem
v nákladním listu byla o,sohě třetí, nesúčastněné, přid'ělenaJ role strany
smluvní, role eventuálního žalovaného. Tvrdí-li to žal'ovaný přes to, co
bylo zjištěno reklamačními spiSY, je' na něm, aby uplatnil své nároky proti
Sch-ovi, do poměru mezi žaIovaným a Soh-em však dráze ničeho není.
Je také pravda', že přiiatý a pOitvrzený nákladní !lsl lvo,ří důkaz o u,za·
vření smlouvy dopravní (§ 61 (3). Avšak jako při každém důkazu lis'tinou
jest i zde mo·žným důkaz o opaku: z okolností pak prvním soudem zjiště
ných. zejména z prokázaných aktfl disposičnÍC'h, lze tento protidúkaz, totiž
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dÚkaz,_ žer nikoli ~d1., uýbti ia:io \ liI1Ý byl udesmrte+ctl:t;-po vitžU vaLi za-p-rUF'-.~-'-':: _,_~i
ved~lll:. [vrzem odvolatelovo, že v případě, o který tu jde, odesílatel
.
nen; ;ubec POVl'l1'€n platit scházející poplatky,.lze vyvrátiti již poukazem
na cI~~ek II. pro,:áděcích nařízení k dopravnímu řádu, ve smyslu § 2. tohoto,rad~ ':l!danych a věstníkem vyhlášených; ostatně je to závazek sa~ozr~J~e JIZ ze SmlOtvvy samé plynoucí a poukazuje-Ii odvolate'l k tomu
ze o~esIlat~1 s:otva kdy 'Podává "bMí oso'bně, nýbrž činí tak prostřed~
n:?tvlm svych, zaměstnfťnců nejnižšího řádu, po;dotýká se', že v takových
pnp~dech neprestává býti o·desílatelem princlpál takovýchto zamestnancll
k;t. podobný,m pracím pravide1lně' se" po-užívá, a jichž postavení j~
a~: takove ja~o ~le § 1027, 1029 obč. zák., kdežto zde nebylo zbo·Ží podáno

bě, která má nároky, z nákladní smlouvY plYlloucí, jelikož nároky ty
má, jak z § 70 (2), 78, 97 že·!. dopl. ř. a jiných! plyne po případě i příjemce,
podle toho, bylo-li zboží vydáno. Z uvedeného plyne, že žalovaný, jehož
podpis jako odesílatele na jednem nákladním listu jest přeškrtnut fť nahra:zen podpisem Sch. a jehož podpisu na druhém nákladním listu před
chází jméno odesílatele Seh. (více osob jako oclesílatele uváděti zakazu.je
odst. IX. prováděcích nařlzení k § 56 že!. dopr. ř.) nemá pasivní legitimace k tomuto spcru. -

kt~rYch

znzencem, nybrz osobou, která je samostatným obchodníkem
Ne j v y Š Š j s o II d žalobu' zamítl.
.
Důvody:

Ž~'!'nb?u svo~u dOl~áhá se železniční erár zaplacení dovozného a popla~k;1 ~yhradne na zakladě ustanovení železničního
u~Iatnu~e se tedy snad náhrada škody vzniklé tím, že

dopravního řádu. Nežalovaný křivě před
strral, ze .podle svého ujednání s Ervinem Seh-em, o·bchodníkem v Z.,
len jako plnomo·c~ík jeho přišel smlouvu s dráhou uzavříti a že odesílatelem je Seh. ,a v jeho jménu že sml:ouvu uzavírá. Vzhledem k tomu jsou
k rozhodnutI o tom, zda žalovanÝ jest pa'sivné legitimován je.dině smě
rodatna ustanovení železničního dopravního řádu. Tu před~vším dlužno
vytk?outi, že železniční dopravní úřad' ner'ozeznává' mezi odesílatelem.
k!"ry smlouvu uzavřel, a odesílatelem, který jako odesílatel na náklad"
mm lIstu jest napsán ,(podepsáu). To 'P,lyne z ustanovení železničníh·o' do~ravního řádu '~I§I§ 57, 58 (3) (4), § 59 (1), prováděcí nařízení k tomuto
(Zl, III, IV-cl {2) (3), § 60 žel. dopr. ř. atd,). §i 61. žej.
§, I {4! (7), II
d?pr .. r. P1'(\ nakLwdní smlouvu předpisuje pí"emné její uzavření l1ákla'dn~m IIs!em., Jen t,enkráte jest smlouva ta 11 zavřena, když uzavřena jest
Plsem:n:; .Nakladm hst tudíž musí obsahovati vše, cO pro uzavřenÍ' sml ou.VJé.2c jej! Jso~cnosti j~st předepsáno, a nelze jednotlivá ustanovení smlouvy
d?'~azovati nným zpusobem. To ovšem platljen ohledně základních před
PISU, smlouvy: Ved:lejší ustanovení mohou býti do, smlouvy té pOjata, a'le
nem to k JejIch platnosti nutné a mŮže i jinak býti dokázáno že· vedle
smlouvY~2k~adní třeba ústně ujednfťna byla. Důka'zem nákladdí smlouvy
Jest· ledme nakladm lIst (§.61 (3) že:!'. dopr. ř.). Obsah i1áklaclního listu
urč:,je § 5~ že!. dopr. ř., který v odst. (J) výslo'vně uvádí, že máb'Ýti vyplnen odes:latelem, ovšem po případe jeho zmocněncem, a který v ods.!.
(l) n), o) predpIs'u~e uvedení mista a dne vyplněni a podpis ode,,ílatelůva
~terÝ i ohI~dně dalších disposic poukazuje' na odesil'ntele,. Rovněž § 59 (j)
zel. dopr. 1'. poukazuje na smlouvu nákladním listem mezi dráhou ,a' ode-

!l)

sílatelem' uzavřenuu. § 70 žel. dopr. ř. rovně'ž ustanovuj,e p'Okud odesHa,-

tel k placení doplatků tam vytčených vyzýván býti můž; a je platiti 1'0'vmen jest. I, další ustfťl1'ove<t1í §§ 72, 73, 74, 81 (1) (2) '(3) (4) že.l. dopr. ř.
a ustal1'ovem V ..~ VI. prováděcího nařízení k § 81 žel. depL ř. ro,vnčž jen
odeSIlatele, ~tel'Y jakO' takový v nákladním listu uveden jest, mail na
mY'sh."Pro nazO'r, nižšími soudy hájený, nemůže se býtu dovoláno. §i 99 žel.
dopr. r. s poukazem k tomu, ž'e § tentO' nemllU'vi o -odesílateli, nýbrž o oSO-

Čís. 1729.

Není přípustno, by cizozemské peníze. zabavené při zajišťovací exekuci, byly směněuy za tuzemské.
{Rozh. ze dne 21. červue 1922, R I 704ľ22).

s ou d p r v é ~ t o I i c e vyhovél ná:vrhu vymáhajídho věřitele, by ku
zajtště'llí jeho pohledávky bylo zabaveno 129 italských lir, a prohtásH dále,
že liry bndo'u vzaty do soudní úschovy, směněny za Kč a' výtěžek bude
na úrok ul,ož,eu. R. e Je u: r s II í s o II d zamítl návrh na smenu- lir v Kč.
D ů v o cl y : StíŽl1ost, pokud vytýká, že návrhu vymáhající strany na smě
nu zabavených 129 italských lir nemělo býti vyhověno, jest o·právnéna.
Jde o zajišfovacíexekuci pro peněžitou pohledávku, přl které mMe býti
podle § 374 ex. ř. povoleno jen za'bavení véd movitých a nejvýše ještě
jich úscho,va, na,vrhne-li to vymáhající věřite!. Vyloučen je však každý
exekuční prostředek l"eansačnÍ, Za takový úko'n dlužno. nepochybně pokládati navrho'vanou směnu uvedených cizozemských peněz, neboť jím se
zpeněžuji, 't. j. uvádějí· na menu domácí. Dotyčnému návrhu vymáhající
. strany jako zákonem neodůvodněnému tedy vyhověno býti nemělo, a slušelo jej proto ke stížnosti dlužnice zamítnouti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovnladmu rekursu.
Důvody:

Zajišťovací exekUCi mo'žno pro peněžité pohledávky - a o· takovon
tu také jedině jode' _ povoUti podle § 374 ex. ř. pouze zabavením mo.v]tých věcí, o něž také sku(eičl1'ě jedině žádáno. Peníze· cizí měny, p.řl výkonu
zajišťovací ;exekuce zabavené, dlužno považovati za zboží toJiž' za věci
předmět obchodu tvořící a změnám ku"ovním podléhající <§ 986 a niisl.
obč. zák., mající Ce;]} zřeteli mince' v RakOLcskll platné), dále s,tatut pražské
bursy na z!Jc·Ží a efekty, ministerstvy financí a obchodu za souhlasU' s m;nisterstvem spravedlnosti a orby schválený, kde v § 1 výs,lovně se uvádí,
že bursovní obchod s·e vztahuje na ... mince· «zák. ze dne· 1. dubna 1875,
čís. 67 ř. zák. o organisaci burs § 2 odstavec prv'Ý). Každé, zpeněžení
v.ěcí takových při zaji,š!o'vací exekuci jest vyloU'čeno, proto zcela správně
soud rekursní zamítl návrh na směnu z;abavených italských lir za koruny
československé, jeUkož směna ta by znamenala pOllze nepřístllpnýprodej
zabavených lir.

573

572

Cís. 1730.
Rozhodovati o nároku dle § 142 obč. zák. jest příslušuým soud poru.
čenský.

Přehlédl.1i rekursní soud, ruše v řízení nesporném puvodní usnesení
prvého soudu, že tento byl nepříslušným, muže nicméně, když záležitost
k němu po druhé se dostala, vysloviti nepříslušnost prvého soudu.

(Rozb. ze dne 21. června' 1922, R I 721;22.)
Rozloučená manželka, bydlící v obvodu okresního soudu v liartma,
11'icích, domáhala se ll' tohoto soudu v řÍ'zenÍ' nesporném na svém- bývalém
manželi, bydlícím v Chebu, placeni výživného pm jich nezletilou dceru
a krúmě loho žádala, by jí ne'zL dcera byla i nadále pone,chána ve výživě a výchově. Původní usnesení prvého' sou·du rekursní soud zmšil a
nařídil mu doplnění. Do nového usneseni prvého soudu bylo si opět stě-o
žováno are k II r s fl. í s o ll! d zrušil oP'ětn'ě usnesení prvéhO' soudu a při
kázal mu, by, vyčkaje pravomoci. postoupil spisy okresnímu soudu
v Chebu ku příslušnému dalšímu jednání. D II vody: O nárocich,o něž
tu Jde, má -dle § 142 obč. zák. v nuvém· znění rozhc:dnouti soud v řízení
nesporném. Příslušným soudem k těmto op.atřením může však býti jedině
pomčenský (oPa'trovnický) soud, jenž dle §I 109 j. n. je povolán k obstarávání všech záležitostí, které soudu lako'vémn příslušejí. A tím je ten
okre'sní soud, kde má nezletilý neb opatrovanec ve· věcech spmných svůj
obecný sond, tedy v tomto p·řípadě okresní soud v Che b u, ježto tam
rná otec nezletilé dcery své řádné bydliště (§§ 65, 66 a 71 j. n.).
Ne j v y Š š í s o u cl' nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Dovolacímu reku'rsu ne'!:ze přiznati oprávnění. Dle § 44 j. n. má soud
v řízení 'nesporném sám od setbe dbáti hranice své přislušno'sti v každém
období řízenÍ. Tutéž povinnost maji soudy vyšších stoHc, když se nedo.
statek ten teprve tam .objeví. Tím, že rekursní soud původní usnesení
prvního sondu za účelem dop~nění řízení zrušUa, nepříslušnost prvního
soudu přehIédl, ruebyla příslušnost prvního soudu potvrzena. a nestala se
pra'vop,l'a1.nou. Byl te'dy rek-ursnr soud oprávněn, ano povrnen, aby nepříslušnost tu vytknul, jakmHe se záležitost podnrhé k němu dostala.
Prorogace je v řízení nespomém vyloučena (~ 2 odst. II. čís. 1 nesp. říz.).
Otázku, který so.ud je Přlslušným, rozhodl správně soud rckursní a poukazuje Se v tom smeru k .iehc V17 vodůlID, jež dovolacím rekursem nebyly
vyvráceny.
Čís. 1731.
'Přípus,tnost pořadu práva 'pro nárok na náhradu škody proti obci
věci vyklizené z bytu dala složiti na místě nepříhodném.

vodu, že

U<ozh. ze dne 21. června 1922, Rv I 277/22.)

zdu.

Žal'oba, jíž domáhal se vyklizen}' náhrady škody na ohci, ježto; pn
soudním exekučním vyklizení bytu v jeho nepřítomnosti byly vyklizené
věci uloženy v obecním domě na místě vlhkém, čímž škodu vzaly, byla
s.o u d y vše ch tř í s t o 11 i c ve věci samé zamítnuta. Námitku nepří
pustnosti pořadu práva vyvrátil Ne j v y Š š í s o u :l
v dtivodech:
IiIedíc k ustanovení §§ 42 j. n. a 240 odstavce třetí c. ř. s. je se zabývati především námitkou nepřípustnosti pořadu práva dk § 477 čí-s. 6
a 503 Čí'S. 1 c. ř. s.ohledně spolužalované obce města S. Podle· své žaloby a svého přednesu před prvým soudem odvozuje dov.olate! žalo'bní
nárok proti obci města S. pouze z té okolnosti, že by1y jeho věoi, pře
stěhované prvým žalovaným při souGním exekučním vyklizení jeho bytu
v nepřítomnosti jeho i jeho rodi'ny, uloženy v obecním :lomě na místě
vlhkém. kdež právě vzaTy škodu' z vlhka, zplesnivěly a zrezavěly, uváděje výslovně, že ručí tudíž prvžalov.a'ný jednak za škodu způsobenou
př' stěhování, jedruak s pol u s e s P o I u ž a lov a n o u stranou z a u I ažen í věcf na nepříhodném místě. Žalobce vymáhá tudíž na žalované
obci náhradu škody za nepříhodné uložení jeho věcí v obecním domě,
tedy v místnostech obeoních, při provedené sondní exekuci vyklizením
jeho bytu v jeho i jeho rodiny nepřítomno'sti, ve kte·rémž případě' ustanovení § 349 odstave·c druhý eX. ř. výslo.vně pr.aví, že věci vystěhované
majÍ býti soudním vyko·navatelemdány d o u se h 'o v á n í na ú tra ty
p {) v in n é b o, tedy jeho, jménem. Soudní vykonavatel }edná zde jménem
povinného a týž vstupuje tím v p o mě r s cha vat e I s k ý s osobou,
jÍž věci v uschování byly :lá:ny, v tomto případě' se žalo-vanou obci.
ža,lovaná obec nevystupuje ve sporu c1le· s a ol é ž a' 1 oh y, jako vykonavatelka místní policie, o niž mlnví § 37 obec. zříz. česk., není jí též
žalo'bcem vytýkáno, že opominula povinnosti, jež jí ukládá zákon o místnl
policii, nýbrž že opominula věci řádně uložili ve s~ch místnostech, neboli
že o,pomenula povinnosti, jí zákonem jako schovateJ.ce uložené. To, odpoví-dá též skutkovým zjištěním nižších soudů, jimž ani 'Odporováno nebylo
a na něž se poukazuje, ŽaJobce domáhá se tedy náhrady škody na obci
z důvodn čiostě soukromoprávního, který řešiti je soudům (§ 1338obč. zák.
_ srv. též jud. č. 229 ke konel). Vytýkané zmate'čnosti z:le tedy neni.
Čís. 1732.
Při promlčení dle II 1486 a násl. obě. zák. jest třeba
možnosti výkonu práva.

subjektivní

(Rozh. ze dne 21. června 1922, Rv I 295/22.)
Žalobce prodal w·lo'vané dne 28. října 1914 ječmen v 95 pytlech a,
ježto je žalovaná nemohla ihned vyprázdniti, ponechal jí je s tím, že mu
budou co nejdříve vráceny. Když žalovaná pytlů nevracela, upomínaL ji
žalobce, načež mu bylo zástupcem žalované řečeno, že byly pytle žal.obci Odeslány po Františku li-ovL na němž se pak žalo·bce domáhal jich
vrácenÍ. Když byla žaloba proti Franti:šku li-ovi pravnplatně zamítnuta,
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ježto soud nenabyl
že František li. od žalované pytle
obdržei, domáhal
soud prvé stolice žalobě vyhověl a vyvrátil námitku promlčení
v d ů vod ech: Námitku žalované, že žalobcovO' právo, domáhati se
pro omyl neplatnosti uznaného vyúčtován1, zaniklo promlč?~ím, je~t'O
od té doby uplynnla již 3 léta (§ 1487 obč. zák.), lze odbyti ponhym
poukazem k tomu, že lhůta' tato počíná se teprve od nabyté vědomosti
a žalobce o svém omylu zvěděl spolehlivě vlastně teprve dnem, kdy Jeho
žaloba tra Františka li-a byla právGPlatně zamítnuta, tudíž dnem 14. června
1920 (Ol. U. n. ř. 3378, 4145). O d vol a ci s o u d wzs'lldek potvrdil.
Ne j vy Š š í s o u d ne,vyhověl dovolání.

povinná strana složila dostatečnou jistotu, odpovídající přibližně so'učtu
všech aa1Šlch poplatků, jež z platebních rozkazů a' na vkladtrém bude
nutno zaplatiti. Přebývajících 3887 K 72 h k tomu nestačí a tudíž jistotu
neposkytuje. Do té doby, dokud se tak nestalo, nelze mluviti o uspokojení vYTI1'áhají-cfho véřitele a 'nelie proto ~xekud zrušiti; lze ji nejvýše
dle § 41 ex. ř. obmeziti.
Čís. 1734.

Odvolací řízení trpí zmatečností dle § 477 čís. 4 c. ř. s, rozh'Odl-li odvo_
lací soud o oovoláni ku jednostrannému návrhu 'Odvolatele v zasedání neveřejném,

Důvody:

Vydlází-li se ze skutkových zji,štční, tož je správným právní náhled
niž,ší~h soudů že promlčení nároku žalobního j-eště nenastalo. Ustanovení

§ 1478 ()bě. zák. o' početí lhůty promlčecí' již při o,~ j ; k ti:, ~ í. mo'žnosli
soudního vymáhání práva platí pouze při promlcem obycejnem, mkoh
však při zkráceném promlčení zvláštním {§ 1486 a sl. obč. zák.). Při tomto
platí dle obdoby !ln 7 cbč. zák. zásada, vyslovená! v § 1489 úbč. zá'k.: že
je zde třeba i BU b jek t i vn í možnosti vymáhání práva, ježto by jmak
při této krátké promlčecí lhůtě ve mnoha případe'Ch ten, kelo druhou
stranou v 'Omyl uveden byl, přišel o své právo, aniž by mu' ~yla vůbec
dána možnost,a'by svého práva hájil. TO' by odpcrovalo vse,~b~cným
zásadám právním S 7 obě. zák. (srGv. Krainz System 5. vydam 1913
§ 153 odst. 1, a pozn. 2).
Čis.

1733.

Není »usp'Okojením« vymáhaiíciho věřitele, převyšuje-li sice to, co
placeno dlužníkem, základní pohledávku, nelze-Ii však dosud zjistiti, zda
jest kryto též rozsudečné.
(~ozh. ze dne 21. června 1922, R JI 277/22.)

Žádosti dlužníka by zrušena byla exekuce, ježto vymáhající věřitel
byl uspokGjen, so:~d prvé stolice 'vyhověl, rekursní soud ji
zamítl.
Ne j v Y š š í s o II d nevyhověl dovolaclnll~ rekursu.
Dův'Ody:

Dle § 40 ex. ř. múže strana' povinná žádati o zrušení exekuce,by!-ii
vymáhaiící věřitel pD vzniku exekučního titulu uspokojen. V tom smeru
uznal rekursni soud, že pohledávka vymá'hajicíhc věřitele jest dlužníkem
.přeplacena celkem CI 3887 K 72 h. Rekursní snud nepokládá přes to vymáhající věřttelku za p],ne uspokOjenou, po'něv~d~ není dos,;d s iistoto:u
,máma výše rozsudko'l'ých poplatků ze směnecnych platebmch rozkazu,
tra něž dosud ničeho "apla'ceno, nebylo, a výše vkladného ze tří reálných
immobiJámích exekucí. Vzhledem k ustanove'ní § 27 čls. 2 ex. ř. má za
to nejvyššÍ' soud, že by b:l"lo lze nicméně exekuční řízení zastaviti, kdyby

(Rozh. ze dne 21. června 1922, Rv II 86/22.)
Ža}ovaná strana prohlásila ve svém odvolání, že se zříká nanzení
ústního odvolacího líčenÍ, načež odvolacl soud, ač žalobce se v tomtc
směru výslovně nevyj'ádřil, vyhcvěl odvollání v neveřejném sezenÍ.
Ne j v y Š š í s o u d' zruš'i! k dcvol'ání žalo'bce na-padený mzs'udek a
vrátil věc odvolacímu soudu, by jl znovu pr'Ojed'nal a rozhodl.
Důvody:

Dle § 492 c. ř. s. morDu strany vzdáti se toho, by nařízen bylo' odvclání rok k ústnímu líčení. T'oto vzdání se jest však účinným pouze tehdy,
bylo-li prohlášeno ve spise odvolacím, nebo v podání učiněném ll' soudn
}Jrvé ueb druhé sto·líce. Žalovaná' strana prohlás1illa stee V odvnlání, že se
zříká nařízení ústního údvolacího líčeni, avšak oiďpůrce jejÍ nepodal odvolacího sdělení a nevyjádřil se výslovně v tOm směru. Žalobce neprojevil
tudíž souhlasu s tím, aby' O' odvolání, bylo rozhodnuto s obejitím ústního
líčení v ·sezení neveřejném a nebyla tedy splněna podmínka § 492 c. ř. s.
Když přes to odvolací soud rozh.odl o odvolání v seze'ní neveřejném, bylo
Um nezákonným p,m{upem soudu znemožněno ž,a,lujíd straně jednati 'na
soudě, a trpí tudíž řízení odvolaoí zmatkem dle § 477 čís. 4 c. ř. s. Bylo
pmto nutno dle §, 477 a 503 čís,. 1 'Co ř. S. mzslid'ek 'Odvolací jako zmatečný
zmšití a věc vrátit odvoJ'acímu s'Ůudu, by ji: znovu projednal při ústním
lIčel1,í a ji znovu r.ozhodl {§ 4'74 a 513 c. ř. s.).
Čis. 1735.
Přípustnost pořadu

práva pro spory o užívání spodních vod.

íRmh. ze dne zf června: 1922, R I 554/22.)
Ža,l'ohce zakládal žalobu na odurčení práva, stahovati vodu, lla tom,
že žal'ovaná strana zřj,zením studny na svém pozemku do vlastnictví
jeho bezprávně zas'ahuje. Žalovaná vznesla' námitku nepřipustnosti pořadu práva, j.íž p 'r .o ce sní s -o u cl p r v é s t O' II c e vyhověl a žalobu
odmítl. RekuT.sní s'ond námitku zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d 'nevyhověl dov,Q,ladmu rekursu.
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Důvody:

Žaloba, o kterou jedná se v tomto přívadě, jest jak dle svého slovného, znění, tak dle své prosby žalobou určovací a je,{ se prozatím jedině zabývati otázkou, zda jest pro 'Uplatňovaný nárok pořad práva
přépustným čilí nic. Tu nelze si, nepovšimnouti že žalo,bce žalobní nárok
zil'kládá na vlastnictví ke spodní· vodě a poruŠení, je,ho tím, že ža,lovanÝ
jako vlastník hořejšílvo pozemku, vYko,pav 7 m hlubokou studni na svém
pozemku, způsobil, že se ve s,tudních žalobc-ových, níže P.olo'žených, začíná jeviti úbytek vody. Uváží-ll se, že' soud' prvé stolice z posudku znalců
zjistil, že nejde 00 povrchovou vodu, nýbrž o spodní vodu, nask$'tá se
především otázka, jaké právní povahy jsou spodní vody, na povrch země
lltBvyvěrající, a zejména, zda hoU' vodami, na nělž se vztahuje vndn'í zákon
pokud se týče ustanovení § 75 čes. '!'od. zák., aby mohlo. býti posouzeno,
zda spory, týkající se těchto vod, spadají do působnosti politickÝch úřadů
~'1i nic. Aby mázka tato mohla býti řešena, nutno v prvé řadě zk.oumati,
jaké dru",y vod vodní zákon rozlišuje' a zda lze pod některý z nich spodní
v'ody zařa'ditl; nebof tím bude i otázka příslušnosti a přípustnosti. pořadu práva rozř'ešena se zřetelem na vodní zákon český, jenž podřaďuje
v § 75 působnosti politických úřadů. »V li 'e ch n y záležitosti, jez se vztahUji d],e D"h"to: zákGlla na užíváni, vedení: <li odvrácení vod.« Vodní
zákon, vyměřuje pojem vod, rozeznává dva druhy jejich a to vody veřejné a vody soukromé (§§ 2 až 5 V.od. z"k.).1(' veřejným vodám pOčítá
záklon jen řeky a ve].etoky, lržívané k plavbě loďmi a vory, pak potoky
a jezera a jiné tekoud a stojaté vody, polmd tyto poslední nepa'iří na
základě zvláštníh", zákonného důvodu někomU' jinému. Vody S'Du'kromé
,e vYPo.čítávají v § 4 Iit a) až d) a v § 5 vodl. zák. Uvážt"l'i se, že za
vody spodní nutno považovati - přes to, že pojem spodních vod není
v literatuře souhlasným - vOdy pod zemi jsoucí a' na povrch zemský nevyvěrající, nemůže býti pochybnosti, že spodnl vody nelze k žádnému
z uvedených druhů vod počítati už vzhledem k samému pojmu s'podních
vod. Nejsouf ani veletoky ani řekami, ani potoky, a'ni jeze'ry, nelZe však
je ani podřaditio pod »j in é t e k o u cin e b o' s to jat é vod y« 'ú§ 3 vlOd.
zák.). VŽJdYf, nehledíc 'k tomu, zda voda ve vrstvách zemských pod povrchem uzavřená a tam se pohybující vfrbec za vodu tek.oucí může býti
považována, jest jisto, že tato' neviditelná voda již svou povahou, která
panství nad 'll! činí nemožným, se naprosto různí od oněch \Cod, které (
zákon za vel1einý statek vyhlašuje a jichž veřejné užív!ání připouští. Dle
zásad .občanského zákona náležl pozemek i do hloubky se vším, co tam
obsaženo, vlastníku pozemku, pokud z,á'k.on sám nestanovi výjimku, jlak
učinil v § 4 Itt. a') vod. zák. ohledně horního, regálu, vod solných a cementových. Tak by byl zajisté zákonodárce učinil, kdyby byl chtěj i spodní
v:ody zařaditi meú veř'e.j'l1é vody. Jaké druhy vod však zákonodárce za
vody veřejné uznati chtěl a uznal, vyplývá z § 15 v,od. zák" jenž upravuje
veřejné užívání' k těmto vodám a jenž jako takové užívání uvádí, jen ona
upotřebení v,o,dy, jaká lze si mysliti je·dinč k pO'VJ'chovým vodám. o.srtatně
i veřejné používání, jež možnost vody veřejně' karakterisuje, Jest li' vod
spo,dn1ch zpmvidla bez zasáhnutí v soukromoprávní sféru: napmsto Vyloučeno. Nelze ledy s!lodní v·ody podta'tl k vodám veřejným. Nelze je
však počítati ani k vodám soukromým. O vodáoh soukromých mluví vodní
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zákon v § 4 lit. a) až d) a v § 5 a přišly bY tll v úvahu zejména lit. a) a cl.
Pod. § 4 lit. a) vDd. zák. spodní voda nespadá. nebo.! tam sie vyžaduje.
aby vyvěrala pOdzemní voda na povrch zemský, a kvalifikace lit. c) se
hQdí jen na ony vody, které v nádržích v nejširšÍ-m sloVia sm~sl:u j'sou
zachyceny, tedy tímto uzavřen·ím od jednotlivců přivlastněny. Že nelze
vodu spodn.í poWati k v,odá'm v § 5 vocl. zák. uvedeným t. j. k soukromým
pouc>kům a jinakým tekoucím vodám soukromým,
netřeba dokazovati.
Nelze tedy vody spodni posuzovati podle vodního zákona, nýbrž nutno
na

ně

použíti

}edině

norem soukromého! p,ráva a dle předpisů ohčanr-

ského zákcna řešitl jak otázku' o právní' povaze, těchto vod tak i
otázky ohle-dně právních poměrů iejioh. (Vb z literatury: Peyrer.
Das ost. \Vasserrecht; Randa, Wasserrecht; Pražák, Wasserechtliche
Kompetenzfragen; Pan.tůček, ,,0 spodní vodě a zřizování vodovodu«
v Právníku roč. 1909.) Není-li dle uvedeného působnost poIntiekých úřadů
v záležitosleoh spodních vod dle § 75 čes. vod,l;ák.ód;:;?O,dněna~iiávem~rekursní soud obranu nepřípustnosti pořadu pr4v'f~i1nlln.
. .. .í. ...~
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Čís. 1736.
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§ 87 a) j. n.
i ~ i <~ r,
ŽalovanÝ obchodník nemusí býti kupcem plného""práv:\; "thosteJ;no, ""zda kupitel (žalovaný) zakoupil zboží k dalšímu zcizení či k vlastnímu
užívání. či ku kterémukoliv jinému účelu.
Dodávce pře d c h á z e vší úmluva nemusí býti prokázána listinou.

i: ..

i

Sudiště podle

(Rozh. ze dne 27. června 1922, R I 565/22.)
Proii žaJ:ohě opřené co diOl m's(.ní přísl'ušn-osli o důvod § 87 a) j . n,
v'znesl ža'rovaný námitku místní nepříslušnosti, jíž 50 U rl: p r v é s t o I i ce
2J3m1tJ. Rek u r sní s o u d vyhověl uámitoe a odmítl žalobu. D ů vodl y:
Již prvé p,odmínky, že upLa'tňovaná pohledáVka ,pfísluší protokolova>némw kupci proti kupci, tu nen,Í', PřeJclp"klad te,n mu., tu' býti již v době
uzavření OIbclroclu, niko,li" teprve V' čase poMmí ža1iohy.
To vyplýVá
z doslovu zákona, dle něhož pro:toko'lovaný kupe'c musel' p'ředse'vzíti
prodej v oboru svého obchodování. Tomu by nebylo tak. UlZavřel-li
by obchod kupec, j.euž byl teprve potom pro'to:kolován. Avšak; kupitel
musí mm vlastnosti kupce v době kupu, ježto dte jasného úmyslu zákona
muselo býti' zboží určen", ,pro jeho živnost, poněvadž jinak by zrukon neužíval sIiov,a »kupec« nýbrž »)()'Soba«. Av:šak není au'] prokázáno, že
obiernná'Vka aJ skutečné pře'Vzetí zboží stalo se p,ísemně: Dopis žalovaného
ze clne 12. zář,l 1918 ne'vyhovuje tomuto poi';adavku. Óbjednávku I'ze prokázati pouze listinou, jež dodávce předeMzl, nikoliv však clopisem 'žalio",aného, že u žalobkyně zboží objednal. Přichází ln v ú\čahu pouze l~S't
Dbj'NlInací, závěre'čn;ý' a' pod. Ode's lání možno ,prokázati' pouze, zpátečním

lístkem poštovním nebo nákladním lils,t,em a pod. An.i tu
příjemoe, že zboží obdržel.
N e j v y š: š í s o u d obnovil
C,vilnl rOlhodnut1. IV.

n,estačí

dopis

37
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578
cef~,

Důvody:

~,. . '",něnosti Nejvyšší soud nesdílí
D<wolacímu rekursu nel,ze upr;tl opr~ e'sou ~ř.edpcklady sucliště ve
prárvnÍ názor rekursniho ~ soud'U, ~e bz~e ~dtOko:t'ov~ána v době uzavř;m,í
smyslu § 87 a) j. n. Ze zalobk~ne y a:- ' z obmu jejÍho obchoido,,~I,
smlOUVY kupní a te jejÍ, pohleda:;k2' ?:OC, aZI dne 21. února 1922 a ~z ."ynení sporno. Z potvrzeni pohceJmho uradu ;u~ne 12 září 1918 je zre)mo,
tisku firmy žalovaného na jeho ,~o.!)\sel~~ě tohoto' rO'ku by! kupcem ;e
že žalKlIVlaný v roce 1920 ~ zvlaste v
Sll' slu čl. 4. ob ch. zák. Že zasmyslu uvedeného mís·ta zakollllého ,a ve clo:" uzavření smlouvy nebyl
lavaný j,akoa strana slyšený udal, z~, v . ~oť žalovaný ldta,de, jak pl'Yne
obchod,nlkem, nýbrž sta~kářem,.neva n~ ~~' že' ve zmíněné d'obě. ne~yl
z dalšího obsa'h'u pro~okolu, dura~.,
. 'lbostejno. Nerozhndna Je dale
ještě pro,tokolo'ván, coz dle §~7 ~ :;~. ~~astnímu užívání jako c1ary pro
okolnost, že žalovanÝ ~ak~ouPI'1 z
vyžaduje pouze, že' prO'ďa"atel?va
vé děti a známé, jehknz tento
"
b
pro'oei nepadá na vahu:
~ohledávka pochází z jeho obc~odmh?, ~~~r~; Zla účeJ,em dalšího Zlcizem
zaok1onpiHi kupite'l Zlboží ~;rlastnZ}m~ ~z~:ný sporné zboží obÍ'ed~al a ale'c'l'k 'J'akémukol,iv Hnému uce'lu. e· za'n .
e d~e 12 září 1918.a z doh' 'z jeho clOrplSU z ' u ·
d 'e
spoo částečně obdrže,l Vy.c ,az1', ' 1920 NázO'r rekmsního sou u, z
pisu jeho z~stupce Zle ~d~~ ~~ l~~~~~ před~házejíd clodávc~, flebm~,oh~l~
v tomto smeTU nutno pre, oz
"kaz listinou< o tom, 7~e z ·OIZl .
v zákoně jenž vyžaduu e po~ze pru ", k
objednán~, a nevylučuje ústmch obJectuave .

°t

Čís,

1737,

'roku, nemůže odvolací
'dnlhO' žalob ntfu o na
Zrušuie rozsudek co do pre t '\n'm
soud rO'zhodnouti o nároku even ua I ,
,
1917 čís 501 ř, zák.
~'d
dne 23 prosince
,.'
§ 69 pojišťovacího 'ca u ze
'
nevešel dosud v platnost.
,
(Ro,zh. ze dne 27.

června'

a spornou

věc

v celém rozsahu '.'ráti! soudu prvé stolice k jednání

a rozsoU'ZienÍ.

1922, R" I 308/22.)

~
. ' 1 mn zaplattI ku'ptÍ, cenu 22.170 K:Š
Žal'Obc~ domáJhá se n~a zal,~van~em~, lY 'o:i1š'fovaCÍI smlouvy s dop;av.11
poP ř í p a 'Cl ě postourp~1 mu porav':'1 z p ~avost postou!}ellé poMedavkY.
;'jišťovací společností a z~rove~, ;UCI ~:I~bU zamí,t1. O cl v u I a c í s, o u d
Pro c e s 'll í s o udp rve s t ať I ce, .
>TvéhO' soudu, jími zanlltnut~
nevyho"ěl odv.olállí, p.okud napada}" v~r~:k pokud napadlo rozhod!11;Í1
žádost, vY. h.?vel;m ,_o r,oz'sudek v ~olilllto smčru trUSII
ev.entuální žalobni~ d'
~ lobmm naro"",, .
, . . dna
prvéhO soudu o pre mm za, : , vka-"e' pravomoci, znaVili v.e veCl l e ' I
a vrátil věc prvémU' soudu, bY, vYC ' J
a li rozhodl.
, lov·,aue' do. zrušovacího
h . ~l rekursu za
.N ei v y š š í s O' u d nevY o: e 'I<c c!ewolánÍ žalobce do potvrZ~JI
usnesení od"O'lacího soudu, vyhovel vsa měru že zrušil rozsudek prvl\1ho
dho rozsudku .odvolacího .~oudulv t~ Sutev~ntuální návrh žalobní, tedY
soudu také potud, pokud J"m bY zaml n

Důvody:

Žalnboe změnil při ústním jednání dne 1. prnsince 1920 žalobní návrh
tak, že žádal, a,by bylo uznáno, že žalovaná jest povinna, a) zaplatiti
mu 22.170 Kč t. j. fakturovaný peníz 22.970 Kč 'po srážce obdržených
800 Kč s přís!., pop ř í p a cl ě b) postoup;ti mu pr;áv!a z pojišťovací
smlouvY se spole'čností »Transatlantische Giiterversicherungsgesellschaft"
ze· dne 16. dubna 1918 s dodatkem ze dne 12. srpna 1918, pojistka čís. 19,
a zároveň rudti za pravost post011pené pohledávky. Nelze nikterak
pochybova'ti, že druhý návrh žalobní jest uávrhem eventnál.ním, učiněným
pro ten p'říÍlad, kdyby byl zamítnut prvotní návrh na zap,lacení 22.170 Kč
s IpřísL První soud, uznav, že prvotní ná,rok není odůrvódněn, zabýval
se též nárokem e'Ventuálním .a, dospěl k 1Ísuc\ku, že anitomutn. nelze při
znati opráV'něnosti. Se svého stanoviska zeela správně tudí'ž zamítl jaok
prvotní, tak i eve'nituální ná-'.'rh žalobní. K odvolání žalohce, jímž bylo
odpO'fováno celému obsah" rozsudku, odV'olací soud zrušil rozsudek
prvního sou,du, pokud jim by] z"mítt>U't prvotní' návrh na zaplacení
22.170 .K s pHs!., pokládaje za to, že v tom smeru pr"ní soud nesprávn<!
posoudil' věc po 's",ánce prá"nÍ a zár.o'veň jest třeha doplnit! ří"enÍ po
stránce skut:1oové. Tu vš"k neměl a nesměl se vůbec zabývia'll nárc;kem
eventuálním, který by vřiob.á2iel v úvahu teprve tenkrát, kdyby prvomí
uárok hyl zamltnut. Odvolací soud tedy pochybil, když p:řes ~o, že od>káJzalvěc do první stolice, hy jednáno a znovu rozho'dnutC\ bylO' o n,ár-oku
na zaplaceni 22.170 K s přls!., a tím vyhradil možnost, že bwcle cyyhoV'ěno
prvotnímu náwhu žalobllímu, pustil se clo rozhodnvání o návrhu' podružném ;a eventuálním a P'l1tvrdH ohledně něho zamítavý rozsudek
prvnlho snudu. Žalobcovo dovclán" směřujíd pmti této části odvol'adho
r02isudku, lest teidy oprávněno. Po stránce formáll1í neušlo' c!o!Voladmu
soudu, že soud odvolací, ač potvrdil rozsuďek prvl1ího soudu, poku cl jím
~v"ntuáIní nárnk žalobnl, nezál:ežejlci v peněz/ch, byl zan!ltnut, proti
j}red'P'isu § 500 odst. 3. c. ř. s. neudal hodnoty sporného předmětu. Než
dovobcí soud pokláďá za to, že nen~ nezbytně tř,eba ďoplnHi odv,olací
rozsudek v tom směru, nebo! hoduota eventuálního nároku rovná se
patrně hodnntě prw:tníhO' náro·ku na zaplaoení 22.170 K " přesahuje tedly
zajisté 1000 K', takžene]ze důV'odn.ě vochybovati' '()o přípustnosti žalobcova
dovolání (§ 502 c. ř. s.). Do výroku odwladhosouclu, jímž byl mzslldtk
j}rvníhoo s·oudu zrušen a věc vrácena ·.do prvllí stolioe, podiala žalovaná
dOlVollání PO případě rekurs. V pmvdě jde ,o rekurs, neboť rozhodnutí nd'v'oe
I'aciho sO'udu ve smyslu § 496 c. ř. s. ,tím, že hylo pojato do odvola!CÍho
rozsucbku, ',nepozbylo PIOvahy usnesení, j"muž lze odporovati pouze I'ekursem (§ 514 c. ř. sJ. Odporujíc tomuto. usnesení, vyehá,zl žalovaná
z předpokla'du. že šlo o pojištěn!' nll' cizí účet dle § 69 zákona ze dne
23. prosince 1917, čis. SOl ř. zák. o pojtš'ťovací smlouvě, při němž p'ČÍslu
šejí práva z pojlšfovacÍ smlouvY' kromě práva na POdjSotku pOjištěnd,
žalobce mohl a mě! tedy uplatniti sám nárok z POils:ťky proti' pojišťovací
sP<lleónosti, - a dnvozuje z toho, že jest mylným názor squdu odvolacího, že žalcbu na pojišťovac1 společnos.i moMa podati jen ona, nikoliv
3"
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žalobce, a že ona, neučinilvši tak, jest žalobci práva ze ško-dy, vzešlé
tímt<:l opomenutím. Nehledíc k tomu, žel tu jde o námitkll novou; ue'Před
nesenou v první stoHci, ke které nelze míti zření; a nehledíc k tomu, že
znění generátní pojistky ze cine 16. dubna 1918 nedopouští domněnky,
,"e se stalo pojištění na cizí účet ve smyslu § 69 pojišf.ovacího zákona,
p'řehlíží ža'lovaná, že tento § 69 dosud ani neplatí. Není! uveden mezi přede
pisy, které dle § 167 nabyly moci dm 1. ledna 1918, měl tedy dle § 168
naJbý;ti mod teprve dne 1. ledna 1919, ale účinno'st jeho byla naříz.enLmi
ze dne 28. prosince 1918, čis. 102 a ze dne 9. pr'Osince 1919, čís. 652
sb. z. a n. odložena původně do 1. ledna 1920 a pozclěji do dnel, který
bude teprve určen. Ustaruovení § 69 poiišťovacího řádu ze cine 22. Jisto:
padu 1915, čís. 343 ř. zák taktéž nenabyla moci. Důsledky, od'VoZQvane
~a1ovanou z tohotl} § 69 \o'dsta'vec 1. a 3. rekursu) jsou tedy naprosto
bezpodstatné.

'

sái
prvé stolice bude pak v případě, žel se jedna .o nárok, který do úpadkové
podstaty vůbec nenál"ží, dle ustwnovení § 6, odstavec druhý c. ř. s. uči
niti opatře:ní, by nedostatek opatrovnického zmocněllí k vedeni SPOTU,
který tu uepochybně je!st, dodatečně byl odstraněn.
Ne j v y Š š' í s IQ U d nevyhov'ě! ·clovúlacímu rekursu.
nůvody:

i(

Čís. 1738.

Podána-li žaloba úpadcem po vyhlášení úpadku. dlužno nejprve slyšeti
správce úpadkOvé pOdstaty o tom, zda úpadce, má právo, by samostatně
žaloval.

Dovolací rekurs není 'Odůvodněn. Nejvyšší sáud sdJH' názor druhé
stDlice a p@ukazu.je stěžovatele Ilo správné clůvody rekursního souju
S dodatkem, ž·e z ustanovení § 527 c. ř. s. ndze clo'vo2)ovati, že rekursní
soud jest povinen v každém přípa·Q" uložiti souclu prvé stolice, by vyslechl strany, naopak z § 526 c. ř. s. jest zřejmo, že rekursu, sDud jest
ojprávněn, nař-ídHi šetření, jichž se mUl zdá po,tfe'hí, tedy i slyšení srprávce
úpadkové podstaJty bez ohledu na to, jde-Ii o zále'žitostii, spadaJící dO'
oboru 'PůsobnostÍ' výboru věřitelů ďle §§ 115 a n·ásll. konk. ř. čUIi nk. Za"
ch'Ování tě'chio předpiSŮ jest včd správce .~padkové podstaty.
Čís.

(Rozh. ze dne 27. června 1922, R II 257/22.)

1739.

Subkomísíonáře státnlho obilního ústavu nelze z jeho čínností při vý(,upu obili žalovali na soudě.

Zalobce domwhal' se žalobou, podanou jeho, oP'atrovníkem po vyhlášení úpadku, zrušení smlouvy :>\e dne 30. června 1921 jako neplatné:, v!.klizení p·řístavku k dlaně žalovaným a uvedení všeho v něm do dnvcJšího staNU. S 10 ud p r v é s t o 1'i ce zfUlšil dosavadní řízení, v němž bylo
jednáno o pmzatimn~m opatření a podána již žalobní odpově"ď, O'q'lvod'niv
zrnšení poukazem na § 1 konk. řádu, neuvedl však v důvodech svého
rozhodnu,tí úvahy, z které by p!ynulo:, že se žaloba t:ílk<á jmění ža!·obc~.
dlu~ní'kia které patř.í do úpadkové podstaty. Rek TI r s TI í S'O U d' ZruSl!
tllapa'llené usnesení a UlD'Ž11 soud'W prvé sto·Hee, by vydal nové rozhDdnutí vyslechna správce úpadkové podstaty. D úvod y: Smlouva, jež
iest' napadena žalDbo:u, v PDdstatě smlom"a 'O nájmu a záruce, jest· jed~áním dvoustranným, ukládá žalobci záva1zky, ohsahuie však také pro
něho výhody, j.ež by bylo lze 'Oceniti jakO' majetkovÝ předmět, pat!ící dc>
úpad~ové podstaty. právě -iak jako' užíváníl dílen, v němž, Jel z~loibCI
smlouvul brállěno, poněvaclž ne'dlodržel sPlátky na dlužný peníz 59.000 K.
PosDudTli, lze-li ze zru:šení úmluvy me'zi žalobcem a žalovaným O'dV'Oz()(Valí majetkový, .exekuci podléhajíc! nárok, přísluší v prvé řadě správci
úpadkové iplodstaty p·odle ustallJo'veoní §§ 21, 23 koni<:. řádu. T,epTvei pak;
když správce úpadkové podstaty prohlásí, že se nejedná O' majetek do Ul
lláležej'ílCÍ a že nehodlá sám SPIQr zaMjiti, neh do sporu, vstouPLti; bud;.
jasno, j'e'-l! ·tu podmínka § 1 konk. ř. :t j.e-li žalobce j1a'ko upaďce zp·USOblly
kl tomuto spom dl" ustanovenl § 6 (3) konk. ř. Prv'ni SOIlldi pochyhIl,
UlpřeHi žalobci tutl} způsoobllost (již třeba přezkonmatl dle § 6 (1) c. ř. s.
z moci úřední) dnv.e než se 'Ů podstatě onoho nároku přesvědčil a vy.sllo.vil. Ustano'Vení § '7 konk. řádu nepadá na váhu., neboť nejde o spOr,
zahájenÝ již před uvalením úpadku. Vyřknntí zmatečnosti celéhlQřízení
jest tud,ž předčasné a ža,loboova stížnost proti němu oduvodněna. Soudll

(Rozh. ze dll;e 27. června 1922, R II 280/22.)
Žalobce hyl v~ smyslu sml-ouvy mezi zemským ohi,l'nim ústavem a
mezi ústřední jednotou čsl. hospodářskÝch společenstetv úvěrních, touÍlO
j.edilO'ÍIOu v d'ohodě se zemským ·o:bi.Lním ústa venr a se schvál·ením vládního kornisa'ře u'stannven S'ubklom4sionářem ve- smyslu stalll'orv ústavu" vY-daných minlste.rstvem P.ro zásoboV1ání I,idu n,a zákTladě § 5 n'ař. ze dne
ll. če,rvna 1920, čís. 390 sb. z. a 'll. Dle tvrzení žaloboe byl j.edině on
oprávněn k výkupu v obcích mu přídeIených, kdežtO' žalo'Vaná, která
byla pro jiný okrs·ek jí přidělený rovněŽ. za tÝ'chž podmínek jakQi žalohce
subkomi's"oMřkou, přes to vykupovala a' příj.ímala. bez vědbmí 7ialobce
plodiny od pmduceintů z obcí. přidělenÝch žalobci, aniž by j.e byla upozornila, že k výkupu jest jen žalobce oprávllěn, čímž mu, způsob-na škodu
v žal"ibě UJPlatňovanouI. Pro ce s n i s o udp·r v é s t o II c e mzhodl
o žal'Obě věcně, zamftuuv námiuku' nepřípus~nosti počadu práva. O d V'O:1a c í s o u:1 zrU,šill napadený rozsudek í s .předchozlm řízen,m a odmítl
žalohu. D ů vod y: Soud prvé stoH ce nevyhov,ěl námitce nepřípustmosti
pOřadu práva, jelikož prý se jedná Ol náhradu škody, kterou jeden snhkomisionář .způsobi,l druhému, tedy o titUJl soukromoprávní. K názoru
tDmu nelze se pHldonJ!i, neboť žalobce neodvozuj,e žallOhní nárok z niě
jakého soukTomoprávníhó 'poměru miezi sebou a žalovianou, -nýbrž z veřejnO'právního :pomeru .obou stmn k stállnímu .qbíAAm!i>ÚslavllJ dle svrchu
citovanéhc· nařízení', pokudi se týče: provádecíhlJ' ~aťí.zelÍíze dne :iS ...dubna
'.
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1920 čís. 423 sb. z. ll: n., ;jle nichž rozhodování o právních vztazích pl'ytloucíoh z.e státního hosp,odařeni <lbilim atd. pns!uši výhradně úřadúm
správním (§ 17 čís. 5 sb. z.a n. čis. 390 z roku 1920 a §§18 a 24 sb. z.
a n. čís. 423/20).
Ne j vy Š š í s,o u d nevyhqvěl rekursu.
Důvody;

Sp;fávnost napadeného usnesení lze dO'Voditi ze samotné shinoeti. V ní
ll'vádi žalobce, že stát, odňav obilí volné di,sposicipě'slitelů, vy.J<mpoval
je s v Ý mlo r g á n y, t. j. ohilními ústavy a jich s u b k o m i s i o n á ř i,
dále, že výkup 'ObyH patřil do! působnosti správních úřadů. Tato tvrzení
rekursu shodují se se skutečností a dostačí k posouzení věci. Pokud žalovaná strana byla čin na při výku.pu ohi!í, byla postav,ena na roveň státnim orgánům a jest j,l posuzovati jako takovýtO' orgán. Cinno~t jeH při
výkupu obilí zavdala po'dně! k žalobě, jak jep<ťtrno, ze skutktwého děje
žalohn'ho. Je proto na ten,!o spor obdobně použíti předpisu civ OL dekretu
lie dne 14. l)ře'zna 1806, čís. 758 sb. z. S., dosud platného a vylučujkího
žaloby p!wti s/M:ním úředníkům u civilních so·udí; pro jich úřeclni výkouy.
Čis. 1740.

Smlouvy o půjčování filmu. § 1409 obě. zák. nemá na mysli pouze
dluhy, ježjsoll splatny v době Převzeti jměnl nebo podniku, stačl, že tu
byly v této době skutkově a právně zd1ivoďněny.
(Rozh. Ze dne 27. červ,," 1922, Rv II 87/22.)
Žalobkyně uzavřeQa v roce 1920 s rprvým žahwaným, je01ž byl tehdy
majitelem domu i k,na, v něm se nalézajíciho, t. zv. filmovou dohoQu na
př.edstavení v roce 1920-1921, jimž prvý žalovaný najal o'cl žalDhkyně
ce~o'\lřadufl1mií za pevně určené uájemllé. Dům prvého žalovaného
i s kinovým podnikem looupila v HstoPladltr 1920 cfu'uhá žalovaná. Kino
bylo pC2dej,L úředně zavřeno,. Žarobě " zaplacení nájemného za fU~ vyho'včl pro ce· sní s o II ti' p ,r v é s t o I i c ei ohledně o:bou žalovanlých
v podstatě z těchto cl ů vo cl ů; Prvý žalovaný ručí jako půvocln, smluv,nlk patud, pokud neprokáže, že ha žalobloyně ze smlonvy pJQI}nstil".
Tvrzeni jeho:, že žalobkyně přijala m i s t o ně h O< do sml:ouvy druhoo
žalovanou, nebylo prokázáno. Druh:> žalovaná oznámila žalobkytJli; že
p,řevzala. kino, CO'Ž vzala žalobkyně n" vědOlf11i a tlm H přijala do smlouvy
vedle žalovaného. Neni pJoto tře·ba se zabývati tím, zdia nastalQ mčení
druhé žaloV1ané d'!e § 1409 obč. zák. Námitka obou žalovaných, že nemohli smlouvll pln;ti, ježto ,Mno bylo zavřeno, nemůže jim prospéti. Kino
bylo zavřeno proto, že je· převzala druhá žaoJovaná, aniž si .opatřita
lŤcend PřivodiIl tudfž důvod záV1ěry oba žalovaní, prvÝ, že kino předa],
druhá, že je !l'řevzala. Ani námi;tkll, že žalio1bkyně mohla filmů zužitkovati
jinde, nepodařilo. se žalovaným prokázati. O cl v O' I a c í s o 1] cl zamítl
žalohu ohledně prvého žalo'Vaného'. D ů v o cl y; Ned pochyby, 7"" d'ruhá

žalovaná kinový podnik

převzala, přes

to však nelze pou'žíti na tento

případ §§ 1404-1409 obč. zák., jednajících o' pře!vzetí dluhu. Převzetí
dluhu předpokládá skutečný dhlJh. PřlpřevzeH dluhu přejímá se buď 'Vuci
dlu'žníku (§ 14040hč. zák.) nebo vů6 věřiMu (§ 1405 obc.úk.) po'Vinnost,
dluh sphúti,-pn čemž se do·savadn.í dilužn1kpOi příp,adě z této po,vinnosti
sproš'!l1je (§ 1406 odstavec druhý obc. zák.), po připadě nastává ta,kový
bevprostřední závazek pro pře1iímatele jměnl! (podniku) vůči věřitelům

z dluhů, jež patří ku jmění (pOdniku) a tedy již existují, ze zákona (§ 1409
obč. zák.). Zde však nebyl první žalo'Vaný v době uzavření kurpní smlouvy
a domnělého př,evzetí dluhu žalobkyni z filmo;vé dohody ještě nic dlužen,
proče,ž-l1emohlo ku př~V'zeti dluhu !ani úmluV'o'll, ani podl.e záko'niť ďojíti.
První žalovaný učinil se žalobkyní fi,lmov,o'u dohodu, t. j. smlouvu, v níž
se žalobkyně zavázala, prvnímu žalovanému 'V určitých lhůtách a v urči
tém pořácllou za smluvenou částku filmy p'ŮÍlčovali po připadě, jak sama
'správně uvádí, pro-naj,mouti. Jedná se tudíž 'O nájemní s·mlouvu po roz'umu
§ 1090 obč. zák., v niž dtruhé žalovaná za souhlasu prvního valovaného
vstoupHa a ža,l;o~kyně {uta ",měnu v osobě nájemcově, byť smd výs~ovně
neschválila, pr-ece aspoň m~6ky nia vědomost vzala a tím, ní souhlasila.
VÝPovědi svědkyně Marie M-!Qvé j,est zjištěno, že se žalobkyní tunO'
změnu v osebě žalotbcově sdělila, cožž';;ohkyně bez výhrady na věclo
most vzala 'll: na to žalované též filmy zasílala, ž~ j-e tato bez námitek p'řijala
a zaplatila, ovšem JIm do okamžiku, kdy poč,iJtkem ledna 1921 byl kinový
p'odnik úředln·ě zavřen. Jestliiže se vš'u:kJ žalobkyně' s novou uájerhkynl
spokojila a 1]žívání nájemn,ch předmětů nyní druhé žalované a nikO'tiv
již prvému žalov:anému pře-neicháv.ala, pak nemlI že pC' prvním Žialnvruném
-an~ ,požadovatI nájemné za užívání fiľmú, jež TIlil více nebylO' poslkyt"ová'llO.
Nlt6rp,wk hYlI tím první žalovaný z nájemního pomhu propuštěn a uení
tti'iiného pHpald,u, než když náj-emce bytU' prol1!ajímateli bytu oznámí, že
byt ,převzala jiná' stra.na a maji'tel ,domu: 'rOl velZme na vědomost a náje1l11nr
předlmět novému náje·mci p.onechá užívati. Nájemné může bez zvláštní
výhrady, je'ž tu není tvrzena, p,Q'žad!orvati poruze po novém náj-emd, jen~
výhradně nájemného ,předmětu nžívá. Je.li tomu tak, ne,muže žalobkyně
proti prvnímu žal,>vanémUl činiti Hž nároků z filmové dohody ohledně
sporných filmů. Proto bylo odvolání P'fvruho, žalovaného v tomto směru
vY'hověti a rozsudek v ten rozum změniti, že se žalo,bní žádost ohledně
iehn O'soby 'zamítá, aniž bylo třeba zabývath se ještě též uplatňovanÝ1!l1'
odvollHCÍ'mi dův10dry 'kusosti řfzení a nesprávného ocenčni důkazůl.
Ne j v y Š š i s o u cl' obnovil rozsndek prvého soudu.
Důvody;

Do\Ooláni žalolbkyně, uplatňující dovolací dŮvllclčís. 4 v § 503 c. ř. s.
nelze upříti oprá'Vněností. Dovolací soud nesdílí právních názorů drtlhé
stolice, že zde nep,řith<ázi v úvahu llstano'Vení § 1409 obč. zák. Toto
mí"to zákonné .nerpředpokládá, jak se domnívá odvolací soud, dluhů, jež
i,sou splatny v daM převzetí jmění' neb podniku, naopak stačl. jak je
zřejmo z doslovu, smyslu a účelu zákona' jejich existence v této dDlbě.
V tomto př.ípadě jde vzhledem k fHmové smlouvě žalobkyni t'Vrzené
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o dluhy, jež v době uzavření smlouvy mezi žalovan.5·mi, t j. 25. listopadu
1920, již eXistovaly a sioe jako jednotná úpl'ata za pr'ovoZO'vání filmů od
J4. I,edna do 29. srpna 1921, splatná ovšem v různých lhůtách. Proto ručí
za ·tento dluh druhá žalovaná/která, jak sprácvně zjistilY nižší soudy,
pře:vzala od prvého žalovaného nejen diům a zařízení kina, nýbrž i jeho
kinový podtl/k, a vedle nr dle' výslovného předpisu zákona prvžalcvaný.
Dle názoru ďovo.lacího. soudu výsledky průvodního řízení a skutková
zji'štěnÍ' uFžškh soudů, -na jeho základě u.či.nrěná nestačí k závěru, ~e :prvžalovaný byl ž.a:lnbkyní sprošlěn svéhe, smluvního závazku; v tomto
směru poukazuje se na správné duvody rozsudku první stoliae, Za tohoro
stavu věCÍ' není potřebí, řešiti spornou otázku s hle,diska nájemního neb
podnájemní'ho pcměru, jelikož prvžalo'Vaný v každém případě ruCí žalobkyni jako P'fimérní' dlužnlík.

Důvod

y:

Dle Ž3lobního děje odvo,zuje se uplalůcvaný reárok na náhradu šlknďy
z toho, že vojsko opomenulo po c'Vičení sebrati nevy'buchlé granáty; tedy
z '01JIo·m:e'nuH nee'pa:trnosti, náležející pHslušnému VIOjenskému velitelstVÍ,
tudíž z neobezřetného výk'onu moc i stá tll' í, mod vefejné. Sluší!
roze'znávati, zd,a,-li stát v činnQsti své vystupuje jako nositel veřejné
moci, II výkonu svých práv výsostných, své svrchovanosti, a tudíž
orgán, jménem jeho a za něho jednající, činným jest jako orgán této veve ř e jh é moc i, al si už huď jako, orgálll moci výkonné (hlava lIL úst.
list.) a tedy veřejné spráVy (§ SE) nebo orgán moci soudni (hla",,,, IV.
t"'mže), anebo zdali vystupuje stát jako, majitel podniku soukromohospo<lářs'kého na př. jako držitd zemědeIského statku nebo d'olu, nebo
jako pod'nikatel železnioe a pod., zkrátka zda jako podmět ve, ř e j n op r á v n í anebo jako S'oukromoprávnL Tento rozdíl jest rozhodným nejen
l

Cís, 1741.

pro jeho. ručpnÍ za škndy, č~np:ost1 orgánů jeho způsobené, - otázka to,
která sem nenáleží - nýbrž i pro otá'Zk'u p1říslušnosti, o 'illter,ou tu práv.e

Nárok na náhradn škody, jež byla způsobena lim,. že nebyl .odstraněn
po vojenském cvičeni náboj, jest n~rokem ve:'ejnoprávním, jejž dl~žn.o
uplatňovati u zemskéhocivilnibo soudu v Praze dle zákonal ze dne 2. listo_
padu 1918, čís. 4' sb.z. a n.

jde. V případě, že stát vystupuj,e' jako po'dmět soukromoprávnÍ', není a'lli
lX>chyhnosti ani spc·ru, " lom, že nárok nák:::í na pořad, práva soukromého
a tudíž na řádný pořad soudu.!. Pak-ll však VystupoV'al jako podmět
veřejnnpráV'rií, věc na po'řa:cI práV!a: soukromého' a tudíž na řádný pořad
soudní, ustavený jurisdikční normou (§ 1 - 4) nenálieží, protoie náni}l,
odvozuje se· z aktw mod veřeJné, ~ktu po::f!1,e nrrzení: strany Vwdného,
a by! by t~diy nevznikl, k;dyby a,ktu toho buď vúbec aneb aspoň vadnosti
jeho nebylo,p'ram"ni tedy v P' lQ: ll' ě r u v e ř e j n op r á v nim. Veřejno
práivnos:H této nerwší niljak 'o:lm!lnost, že stnana, jež poškozena hylcr a: ltálfUk

(Rozh. ze dne 27. červua 1922, Nd II 138/22.)
Žalobce domáhal se talobou uáchrady škody proto, že vcďsko es!. repub1ik\y, které, jsollc v lét'ě 1919 za účelem vo~'enských cvičeni staženo
v B. na Moravě, kmralo cvičeruí ta'l<lé lia obecním, veřejně přístupném
pastvisku a nes,ebralo po cvičen, nevybllchnuvši ruční granáty. Tímto
o'pomenutím, oMedně kterého bylo vedeno protine:známým pachatelům
trestní řlzení pm přelČin dle § 599 vo1. tr. zák., je'ž však zůstalo bezvýstedJl!ým - bylio' lack žaloba dále tvrdí, - za'Viněno pomnění nez!. žalobce,
který společně se dvěma iilným& chlapci jak obY'čejně pásl na uvedeném
pastviskru cine 27. srpna 1919 doby'lek a našel tam nějakÝ předmět, hrál
si s ním spolu s oSluatními, jsa toho doitJ1!l1ění, že je to, nějaká klrabice, ph
čemž granát vY'buchl' a na tělle bo' těžce zranil. Žalo,ba vznesena hyla
původně u zemského civilního soudu v Praze nla záJkl'aďě zákonaČÍ's. sb.
z. a tlJ. 4/1918, leč byla usnesením zemského c.ivHního soudu z'am"nuta.
Rekursní soud usneseni 'Potvrdil, jsa, tohio názoru, že tu nejde o nácrek
veřejnoprávní, nýbrž <O nárok čiste S'oukr'Omnprá!vní, na který' se nevztahuje výlučná příslu'šn'os'l dovolaného. soudu, stanovená § 1 zákona ze ~ne
2. listopadu 1918, čis. 4 sb. z. a n. Žaloba byla pak vZ.nesema u zemskeho
soudu v Brně, jenž jl 'OdmÍ't1 a Hnirne proto', že žalobThÍ nárok zakládá s<e
na d'ůvnde'ch veřejnoprávnlch, a rekursní soud usnesení prvého soudu potvrdil, dodav k dú'Vo'dům jeho, že k žalobě jest dle zákona čis. 4/1918
příslu,šným jen zemský soud v Pmze.
Rozhoduje zá,porný SP<Jr o 'Příslušnost mezi vrchním zemským soudem
v Praze a vrchním zemským soudem V' Brně uznal Ne j v y Š š i s o u d
příslušným ku rozhodnutí rozepře, 0' niž tu jde, zemský ~i'Vilní souď
v Praze.

prodimět tvrzeného Dráva
stačíl,že podmět tvrzeného z á vaz k u jest PQd ..
mělem veřejnoprávním, neodv'ozuje! strana nárok ze, své 'Osoby, svéh(}
činu, nýbrž z osohnosti stMu, z jeho vadného; výkonu veřejné moci. KdYž
na př. kdo u:trpí škodu uvýkO'l1u mooi s'ouju, přestoupením úřední po~

-na náhrmdu

činí,

jest osohou soukromcu, že ted;y

iesoukrolmoprávnJ,

yinoosti- sle strany soudního orgánu, j'e, pošlmlzenfr také soukromo'U str·anem, nicméně .zřejmo, že· věc by na p-ořad soudní nenále,žela, kdyby na
něj vyjimkou p.fedpisem zákona syndťkátního odMzána ne,by!a. Vyjimka
všakpot\crzuJ~epravidlo, jež se h:ned ukáže, myslíme.. b
místo soudiu
úřad správní:
škodu vzešl'Ou z vadného aMu úřadl! správního n"lz;e
uplatňo'Vati! na soudě.
11a:k i. nauka:. Pražák,Spory <O' přísl. I. str. 120
waví, že c'.l<užno hled1eti k poměru, z kterého se nárok m náhradu §kodCV
odtvO'zuje, a ž·e když škoda v,znikl'a- a k tem spr á v y v,e ř e j 'll é, ne ..

sv

náleží nárok před sO'u·d. Podobně Ott (Festschdft mr FraThZ
Klein, ,sir. 58, 61 zvláště pak 63), jenž' uznává" že, otá.zka, kdo je stcanou,
je bez výzruamu (str. 60). Avš,ak zákon ze dne 2. li'stoll'3dl! 1918, čís.
4 sb. z. a n. zlidil vedle řádn&h'OP'oIadu práva, pořad soudní mim ořád n ý,
nebO'I odkazuje nároky proti státu, pokuď nenáleželi před
správní soud, zemskému soudu 'V Praze, a j-est d1nes už všeobecně ust.álen
niuzor, že předpis se vztahuje jen na nároky v e ř e j n O' p r á v n í.
1'd'lu0no proto ten~o mimořádný pobd soudní rozmeziti o,el p"řadu
správního, neboť kdyby věc patři,I", před Úřady, správní, nebylo by tu'
kompetenčního sporu: ve smyslu § 47 i. n" a nebylo by možno žádný ze
sPD.rujkkh se soudů p'ří'Sf,všným uz-nati. Dle zákona o nej'vyššírn soudě

S8i

586

správnim Zt> cLne 2. listopadu 1918, čís. 3 s1>.. z. ~~n. §~ 2 čís. 6 rozh?duj~
soud o nárocích proti sMtu, r0z.ho~ly-li {) mcb JIZ p{)r~dem ;;!ohc ,'- n:~
ícb své příslušitlosti úřady spravm. Smysl ustanovem itlemuze býti, ,z ,
~'okud nerozhodly úřady správní, byl by ,~říp'llstný:n ~ořad, zemskebo
soud'!! v Praze, nýbrž phdp{)kládá se, že u:-ady ~Plravm, rozb{)d!~ j)J'oto,
že věc před ne llJáležl a ž,e tedy jinde plat ne ~zah~~en~ byt~ ne;muze· o Jest
tedy o(,",zka zda věc o ni'ž jele, náleží na porad uradu spravlllch. N", ten
patří věci, 'jež jSou' zákonem úřadům sp~á;r!IÍm, k rOl,!, h 0. d ll. II t 1 ,n~
pouze k py,oJ,lášení přikázány a v nic~,ž teldy urady!",volan y JSOU v!ne,~~
nálezprá'Vní moci scbGpný. Takovebo zákona \lsak v tomto pnpa
není, nebo! není vůbec zákona, jen", by ~'o ta'l<D'vérr; ~áW~u Jednal. :"~~
právě pro nároky, pro něž nebyl předurcen am p~~ra ' prava, am ~r ze
sPlfávní, které te,cly byly pÍl'Vodne bez GChrlll1lY, zrIzeitl' ~by~z~k?ne
dne 21. prOSince 1867, čís. 143ř. zák. řlšský soud, Jen'.uz ~nkazany byly
v § 3 llt. a) předpisem, že přísluší mu, rozh;odovatl o naroclcb prob
jež se nehodí k řešení v rádnémpořadu prava t. J. ne"S<"1liP?V~,~y ~"ukr d
moprávní. A práv," pro takové' nárokY v republIce, Jez nssky sou
neustavHa, zřízena příslušnost z e ml s k é h Ol s -o -ll d· II V P r a z e shora

SItá::

cit. záklQlnem.
Čís.

1742.

lákGn o zajištěni půdy drobným pachtyřům ze dne 27. května 1919"
čís. :HS sb. z. a Do
• dk
"
'znoucí
Vliv pachtYřova požadovacího nároku na pfe upm pravo, va

lIa požadovaném pozemku.

(~ozh. ze dne 28. červua 1922, R. I 727/22.)
S o udp ~ v é st 'Ů, li ce přiznal pa,oMýřům požad;,;,ací n!"'ok k ~po
zemiku zapscanémJu v zemskych deskách, jenž ,by! sÍlzen prave~ ~~ed
knpní~. R e, k 'll" r sní s O 'li d k rekursu oprávněn1rc~" ~ pra;:a. ?;e ~ uprr[lIo usnesení potvrdil. D fr vod y: Drobným pac~tý:um ,pnslusI ~~~~
na přikázání pachtovanýchpozemků do vlas,tmctvl, JS<l,U-,I zdež prt~
klady;!]e § 1 zákona ze dne 27. kvMna 191~, čís., 318 ~sb; z. a ~,. e ee o
př,edpokladů zde není, stěžovatelé netwdl', oduvodnu~;ce 1 ekU:-s~ !,o~~e
.('Im z~e pro' ně vázne -na p{)~emkovéml majetku, z.atpsanem ve v o~ce ~lS.
, '
~
t ' .. h ~ edkt,pm pravo
979 desk zemskY·c" právo předkupní a ze· ,to o Jejl~~. pr
' . tv'
přikázánim pozemků jecLnotlivým drobným ~~chtýřwm do vlas~~de1
šk<lzenlO. V zákoně ze 27. květn. a 1919, eIS. 318 sb. z. adn. ml t .
je po
,
"k"
'pozemku· o vasse však neustan<lvuje, ž,e předlmpThí pravo PTl' ~~am.
' k dIr b :ých
niem drobných pachtýřů překáží pokud se týce, ze naTO'
. Ú n:~ ~ :
~"' vo d'e
§ 1· "'"
'-~na ruší se' pr,,1em předkupním. - Ne J v Y s Sl
'l
vn· za' "V
pao",yru
S o'U d nevylmvěl dovolacímu rekursu.

ht

ných doručením usnesení, jimž o p'Ožadovacím nárdk'll' a' prcJlmací ceně
rozhodnu!G' bylo, a že k těmto' knihovním právům patři také vtělené

právO p'řeiClJkuPI1Í', avšak jiná jest otázka, jaké účinky t",kové právo před
kupní míti mílže na mzhodnutí o pO'žado'VaGÍm nároku. Účinky nemoh{)u
sahati dále, než jak obsah práva' ospravedlňuje. Nikde) nebránil m",jitelŮlm práva pIedkupního a nebrání, aby ho nekoll1ali" naopak ale zase
Dní ne,mohou brániti pachtý'řům,. alby, neíU'Žm práv, je,ž jim ·požadovad

nárok přiznává. Jsou dva případy možny: buď maji'te} předkupníh<l
práva vyko!],al je ješlě před účinkem POŽadGVllcího zákona nebo p"
nastalé účinnost,; j'eho. a) VykGnal-li je přec1 účinností zákona, nevadí
to požad'ovacímu náf'Oku pachtýře. jsou-li! tu jen všechny podmínky
jehO' vzruiku, tedy, pokud jde o naši otázku,pak-li pozemek zapsán jest
v deskách zemských ncb jest v jIné", svazku, jenž dle § 1 (2) požad.
zák. nárok zakládá. Spomé pozemky však jsou, j:rk bezeWJmo" zapsány
ve vložce zemských desk, i musili by majitelé předkupnílropráva, kdyby
je byli vykona!i j,iž přec1 působností požadovacího zákona, požadovací
trpě'N, a splniti. A višak Ue vykonané právo předkupní nemJŮž:e míti
silnější účinek než vykonané t. i. ponhý nácrok na přípac1né nabytí vlast·
nictví může tím méně' brániti\ p'o\Žad{)IVacírr~l právu pachtýřů, kdYlž by
mu n<:mohln brániti vlastnictví již nabyté. Osobní poměry vlastníka,

nár'Ok

zda jest potřelbný a pod., nehrají tu žádné úlOhy, zákG", klad", důraz jen
na otázku 'věcnou, zda pozemek je zaPsám v zemských d\>skácch nebG
jest 'V jiném svazku tého'ž významu. jsou tedy také nerozhoclny osobuí
p"měry majite'fů práva předkupnílho. b) Vykonal-Ji, však oprávněný právo
p'ře·dkUil)nlÍ' terprve' po účinnosti požadovacfhn zákoll1a, zejména tedYi za
příležitoiSti a z podnetu nuceného výkupu pachtýřJem, a dal si jel třeba
do wnih vte'litr, nevadÍ' tOl forvněž ,lložad6vacímu pach!týřnvu nrurokll'. Nehať

tn § 23 poě~d. zák. vÝsl{)iVJne předpisuje, že krom převzatých služebnosti
mají Se p,ři ·vkladu vlastllio~ého práva paohtý,řova vymazati všeoky
knihovní závady, (eidy rozum, se i právO' pfedkupiní, po'kud SB týče,
že pozemek se ,má dluhuprlO'st'e lépe řečeno zá;vad prostě' odeps-a:U, a že
tomu není na závadu, pře,šel-1fu po-zemek .po vydání požadoy.acího zfu..
Irona dia vlastni'ctví osoby jiné, než pto'ti niž usnesení zní. Bylo by tedy
svroG času v'lastfrické právo majitelúpředkupního nár<lku, kdyby jej
až dG vkladu vlastnického práva 'pachtýřiI vykonali, pmstě plři v,klaďu
t<lm vymazáno. Nemllže tedy také ani ne'Vykonané posud' právo před
kn'Pní nárokům .pnžadovacím býti na překážku, a bude p,roste Jako nep-řevzatá: klnfhoV'nÍ zárvada uvedeného čas:u vymazáno. -

čis. 1743.
Exekuci 'zajišťovací lze zrušiti jen tehdy, byla-ll současně s prohlášením neplatnosti nelJo neúčinnosti rozsudku neb s jeho zrušením pohledávka, o jejíž zajištění jde, právoplatně oduznána nebG současně
právoplatně zjištěn její zánik.
(R.()Izh. ze drte 28. června 1922, R. I 735/22.)

DůvodY:

pmvcla sice že § 19 požad. zák, p"čítá se všemi PlfávY~ ~nil!ov.mrr:\'

na požadova'l1é~ pozemku v,áznnucím[ a naři'zuJe Vypo\Zumem O1}ravne-

Dlužník navrhl zruše,ní zajisfc'Vací exekuce, ježto rozsudek, na jehož

základě exekuce hyla p'Ovolena, byl k dlužníkovu odvolání dle § 4% c.
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ř. s. ZDušcn a ne·ní dále ti,tulu plO exekuci zajilŠf'ovací. S o II d P ľ v é
stolice návrh zamítl. Důvody; Dle' § 376 čís. 3 ex. ř. jest eoceQ<nci

ku zajištění zrušiti, kdy?: p o hl e d á v k a, pro kterou exekuční úkon
byl povolen - p r á v opia t n.č věřiteli bybao dep ř e na, nebe· bylo-li
p!ráVolllatně vysI'oveno, že za,nikla. V tomto případě pohledávka ll"byla
právoplatně zamítnuta aniž nebylo vyřknuto, "'e zanikla, nýbrž 1" o zS u ď e k byl pouze zrušen.
Rek u r sm í s:o. u d návrhu vyhověl. D uvoď y: Stěžov<ttel vy·lýk'" právem napadlenému uSllesení, že spočívá
na nesplfávném výkladu záloona. První a nejzákladnější podmínJmu každé
eocekuce bez rozdílu je exekll'ční Utn!. Jeho ne'platnost, zrušení lilebo 1>e2- .
účinn'ost má nezbytně za následek, žel elé"kuce, o exekuční ti,tul tackový
se opírající, musí b~nti zrušena, poněvadž Hm pozbyla své opary. To
jasně je vyslovena v § 39 čís. 1 ex. ř., kterýžto § zařaze'n jest v prvn,m
oddílu exekučního řádu, jednajícím o všeobeloných ustanoveních. Jeho
předpIsů c!luž'tla proto po'užíti všeobecne, pOkud pro jedrrntl'fvé zvlášt"í
druhy e'xekuce není v záhoně ust"noveno něCO' odchylnéhote,dy také
pro exekuci zajišfovací o jakou trr jde. Doslov cit. § j,eSit ovšem pro.
tento případ poněku'd frzký je'žto mluví se' tam o zrušen,í exekučního
titulu právoplam}'m r ,o z s'u cl ke m, kd",žta zde ro.zsudek, na základě
jehož byla zajišf1ovla'CÍ e,:x;ekuce pewolena, zrušen byl právoplatným usnesenÍ'm. Leč okolnost tato ruemlŮ'žJe ibýtu na překážku navrž,enému zrušeni,
nebof vÝrazu loho ]JO'li'žito j,est j,en příkladlillio a jen v tom smyslu, že
zrušení titulu exc"kučního nastalo právopl<ttným rozsu.elkem nebo jiným
'výr'okem, jemu na roveň postaveným (m př. usnesením 'Při povolení
"avrácení v předlešlý stav, při, zmateční stížnosti podle čl. XXllI uvoz.
zák. k c. ř. s. atd.). Při exekuci zajišfo'Vací platí tedy to!též, byHi rozsnMk, o kte:rý se opírala, zrušen podle· § 496 c. ř. s., jak tomu bylo
v tomto případě. První soudce dovolává se k odůvodnění svého' zamltavého usnesení mylně § 376, čís. 3 'ex.ř. V § tomto s!anove·ny jsou
p'QIU'zel z vl: á š t n í důvody zrušovací prO' exekuC'Í zaHšfcvacÍ, jež pod,...
míněny JSOll zvláštní jetlí po'Va'hou. Výpočet jejich nen·í taxativní vtom
'Smyslu, že by exekuci takovou nebylo lze zmšiti v případech jiných,
nýbrž dův'ody ly uznimy jsem z:íckcmem zad'Ůvody vedle vše. o,bec.
n Ý chci Ů v n d II z r u'š o v a c í o h, v § 39 ex. ř. vytčených. Příklad
věc .nejlépe objasní. Kdyby vymáhající věři:te;! po povolení zajuš!ovací
exekluce úd žádesti exeknční upustil nemohla by vzniknoU'ti nejmenší
pochybnost, že musila by lila návrlh b~ti zrušena podle § 39" čís. 6 ex. ř.,
ač vento důvod zrl1šo'Vací 'V § 376 ·ex. ř.ja>ko důvod zrušovací uveden
m,nL Z toho 'Plyne jasně neu·df'žitdrJO'st ,právního .názoru prvního soudu,
z něhož vycházel při Plosuzová'ní znišovacihn návrhu 'povInné str'any.
Ne j v y Š š í s o li' d ohnovU' usnesenÍ- prvého SGudu.

ku ci zajišťovací, pckuct v č,á'sti", upravují.cí. exe~~civ zajišťovaCÍ" n~jsoru:

obsažena zvláš'!n[ 'ustanovení. Tu pak neltoe tvxd,tí, ze uslanov,enl § 37~
.x r o, které mluví 0. zastavení výkonu 'Povoletl'é exekuce, zaHšťov·alC'l
e.
a o zrušení' exe'kučních úkonu ji7~ vykonaných, 'neobsa'huje dalšÍ' ustanovení o zrušení exekuce zajilšťovací vedlel dův10dú všeobecných, 'lderé
jsoll.uvedeny v § 39 ex. ř. Již znění těch~o dvou ~ ex., ř.~er.'asvěclč~jel
správna.S!ti názoru rekursního soudu, nebo'f ~ 39 ex. r., zdu,~aznUle neustale
osud povolené e'xekuoe, kdežto v § 376 ex. r. se mluvl v ClS. 1-3 o osudu
po'bleclávky, p,ro kterou byla e~e~nce. z'ajišfo~ací pov.o,loen~a, . a ien~m
v čís. 4 toboto § i~st řeč c 'exekucmm l1!,U'lu, tOtlZ o podmlnenem platebmm
ro'zlk.az'U. Z této zál{!onné úpravy vysvítá, že pro exelk:ud zajt'šťov:ací jsou
r07Jhodny jenom změllY exehučního titulu, 1<teré se dotýkajípohledávk,y
samé, nikollv však takové ~měn'y, při "khžpohledtávka I nad~lie zustává nedotčena !a trvá, j",k to vyjadřuj,e clocela p·řesně ustanovem §. 376
čís. 3 ex. ř., které nařizuje zr.ušenÍ již povo'lenýeh :exekučních zajilŠlťo
vacích úkonů hyla-li pohledávka v.ěřiťel\ pravnplatné oduznána, neh
hyl-li práv>Qpl~tně zjuštěn její zánik. Tímto usnesením dlutllO' tedy clo'p'lni.t1
§ 39 . ex. ř. a může' podle § 39, čís. 1 ex. ř. do~fti ke zrušení exekuce
zajišfovací jenom tehdY, byla-li současně s prohllišením neplatnosti ~cbo
neúčlnuosti rozsudku neh s jeho zrušením včmeli pohle,dávka pravoplatně oduznána neb byHi sO'lIčasně právepolallil"zjj'štěn její zánik. Rozdíl
svrdm zmíněnýc'h zákonných ustamJorvení vyplývá zpo'Vahy obou exekucí, rovněž značně rozdílué. Exekuce uhražovací, kle,rou' p'ohledávka
zanikru právě tak jak,o zaplacením, způsobUljc' trvalý přesun částky cllužn~kova jmění. ve jmění věři'telovo, a jest na snadě, že takovábo\ exeku-ce
nemůže se dále provád.i'íti, jakmile ·e""ekuční titul doznal změny v čís. 1
§ 39 ex. ř. zmíněné, nebot tím 'odpad! právě záklaclprq trvalo s! poměru
vytv()řeného mezi dlužriíkem a věřitelem e"eku'čním titul'em. Jinak jest
tomu při exe]mci zajišfovaCÍ, která dlužlníka jak časově, tak i majeTkově
zatěžu,je je,nom po,tud, pokud jest toho k zabezp'ečení věřitelQvy pohledávoky třeba, a zajištnje vlastuě ve 'pr'ospěch věřite·lův jen určitÝ stav
dlužníkova jmění, hyla-li pOhledávka věřitelova osvědčena způsobem
v § 370 a 371 ex. ř. uv'ed<Jným. Při exekuci zajištov.ací záleží tedy jenom
na tlOm by púhl,edávka byla v čas žÓJd.os,(i zpŮSobem v z:'ckoné clotčeným
osvěidč~na, a právní stav, povoTenín:t' exekuce' zaii1šťovncí vytvl(J-ře'TIÝ:
:±luž-no ohrániti do té dohY, kdy pohledávka p'řestala trvati neh kdy n m
p'řesta1a potř'eba zali!š~éni. Ten p,řípad zde jleště nenastal. Rozsudek zem~
ského soudu v Praze ze cine 24. srpna 1921, jenž byl zá;kladem exekuce
zajišfovací, byl siceodvoJ,tcím soudem zrušen, leč věc byla 'Vr"cena sOl.ld'u
p.rvé slolice k dalšímu jeclnání. 11m nebylo řečwo ani:, že pohledávka
vymáhajkí strany ne'trvá, ani, žě nepotřebnie zajištěni, a není pf'ot~
odůvodněna žádost povinné s,trany za zrušení zajištovací exekuce, kte,ra
s,e práVě opírá je o orro zru'šenr rotLsudku snudu' prvé stclioe.
V

Důvody:

Dov,ol:acímu rekuT'su nelze upříti oprávnění. Se-ud r.e'kursHiÍ'. ro.zšHil

platnost ustanovelllÍ § 39 čís. 1 ex. ř. bez obmezení i llla exekuci zacjišfovací, vycházeje z názoru, že bez elxekučnmo titulu není exekuce.
Dovolací rekurs napadá právem tento ll<Í'ZOr. pndle § 402 ex. ř. možmo
použít] všeobecných usta·novení exe'ku'čního řádu při rozhodovánÍ' o exe-

Čís. 1744.

o souání smír lze opřílíhmotlliíprávní obran11\ že spor byl takto odklizen, IŮkoliv však procesuí námitku, věci rozsouzené
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Důvody:

Clausula rcbus sic stantibus, uvolil-li se manžel smírem platiti výživné manželce, rožvedené pouze z její viny,
(J.\ozh. ze dne 28. června 1922, Rv I 252/22.)
V roce 1904 žaloval manžel manželku na rozvod manželství od st?l~
a lože z vi'ny, ža'ované. Ve SPOTU byl' vydán ;ozsudek, pro' ",meškalll
žalovatné, jímž uznáno bylo na rozV'oJd man'želstv", ~ to vyhraj~~ z Vi~y
žalované. Manže,lka vznesla proti rozsudku odvolani, vzal~
vsak zpot,
ježto se s mwnžeLem dohOdla na vý'živném 40l\'č me"Íčne. Zalobu matnželky o placení měsí,čních 300 Kč výživného, vzneseno~ v roce, 1921,
pro,c.esní s'nud prvé stolice zamítl, odvolaci s?,Ud Ji yyhovH D ů vod y: I když ro,zsudek z roku 1904 stal se prav?platnym,
nemůže z něho n~kte'fa:k býti Vyvo,zovc1no, že ~al.ovan~ man~.em~~ pozbyla p'0dle § 1264 obč. zák. právo, PGžadovati na manzelu pnmereno'li
výživu, neho že nárok jejÍ byl obme'zen ve smyslu d;,or. dek!e't. ze d~e
8. května 1841, čís. 531 sb. z. s., nýbrž dlužno na vec ]l0hllzeti tak" ~e
spor,em 01ázka viny nehylla konečně rozřešena -" aspon> pokud se ,~ce
jejíhO' vlivu na pOVli1fill0St vYživol\T'ad - a' že manzeI zav~zav" se sm:~em
platiti výžiV'lié plni! tím j,en povinnost, uloženou § 91 ohc. zak. Z ~rlfO
zené :povahy ~ěci vyplývá, že vůler' stran, když v.sn~~· ~ner:, u~avlralY.
nesla S,e k tomu, hy manželce zabezpe,čen byl p"n~ereny> Prlspev~k na
výživu, když odpad'lo jej.í zaopatře,ní ~e s~olec~e domacno~t:. I ~nto
zjevnrý úmysl stran minul se všiak uplne sveho cile, lakmJi,e nasledke~
událostí, na vůli stran 'Úplně nezávislých, u}ednaný příspěvek, vyžiV'ovac!
'vzhledem k nas>talé všeoheoné drahotěiJozbyl na své sk,utecne ,~od?ote
tolik, že pře:lstavlll!ie částku' až mi!zivě nepa>tr~o'u, ~te!ra za, ,pnsp'evek
vyživ,ovaCÍ v ]Jravém smyslu' slova ani pokla,dM"; byt! nem:,!e'., Za. tohoto stavu vécÍ dl'u:žno při'Znati žalobikynv pIne pra,v0 na z~ys~m {}n~o1:o
příspě'Vku. neboť srovnává 'Se to pllt1ě s poi'mem ctI a ,~ob:e VIry a 1 :e
zásadami vYP'lývajídmi z ustanovení §§ 914 a 1389 ohc: zak: Nanled, z,e
smlouva manželů Ol výžávn-óml jelst změnitelna, nastala-h zmena. P?~ěru,
k>teroll strany, uzavírajíce sm1louvu, nemohly předvídati, VYSlOVIl l' ~oud
srolice prvé, má však' za to, že v připadč to~t~ jest zr;'en,a vyIoucena
proto že smír o výživném spojen· j,est s· narovnamm, kterc zaroven teh~a
učini>l' ž1310'vaný se, 'SVC:U' Jchýní Veronikou P-'ÚV1O'U, k1terá spo:em vym~a
hala na něm zaplacení P'o,,!kytnuté mu zápůjčky 9981 K. ~ n,azorem hm
nelze však souhlasIti. Oba smíry pojaty byly sIce do tehoz p:-o-tokolu,'
věcně však jeden s druhým nikterak' nesouvlsL Za'V'ázalClI ~e ohzalovan:;:
zaplatiti y,eron~ce P~ové na '7rovnání ;ažal?v~~é pohl'edavKY 260? ~
a bylo-li záro've-ň ujednáno, ze tak muze U'CI'llltl ,teJl,rv,e pO,tom, az P .
mine jeho vyživovací povi-nnost vůči manželce, ned1o.fyka ~~ to ~m v ~eJ
menš'ím Vyživovacího závazku samotného, z~~~éna !1'e ;ryse uJedn~v~eh~
výživného a nemůže' to tudíž také nikterak bylI na preka'zku, by vyzlvne
to nebylo znovu upraveno-, zde tedY zvýšeno _l'kázala"h seAcho ,spra,
ved\\'Vá pctřeb<l.

J"
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Ne j v y Š š í s o u d nevyhověf dovolání.

Co se tkne námilb věci rozsouzené, o které předem jednati sluší,
nelze námi,tku tu opírali o soudní smír, nýbrž toliko' o právoplatný m;z;sudek. O soudní smír lze opřítt hmotněprávní obranu, že spor hyl smírem
odklizen, nikoli však procesní námitku věci rozsouzené po rozumu § 261
c. ř. s. Poněvadž pak žalorvaný c'Přel námitku věd rozsouzené v odvolání
i jovolání o so-udní smír ze, dne 20. prosince 1904, není námitka tato, pO
zákonu odúvodněna. Obranu věci, smírem oclbyté, měl VŠ'aJk! žalovaný
vznásti při jednání před soudem procesním a jest pr'o'!o námitka tMo,
čil>ěna teprve v odvolá:ní,oPOizďěnou. Avšlak I kdyby obrana tato byla
v čas pfedn-esena býv'ala, bylo by nutno ji zamítnouti dle § 1389 obč.
zák., poněvadž soudní smír nelze vztah'0vati na přÍ'pady, na které strany
při jeh" uzaviránínemohly mysleti. Strany pak, uzavírajíce poku 1904
soudní smír .a stanovíce vyživo;vac1 -příspěvky měsíčními 40 K:, nemohly
předvídat! hosp'odářské důsledky války, jak!" je nadměrná dmhota všech
živo'Íních potř.ob a pokl'es bupní síly papírové koruny. NeH'i tedy obcana
věci, smírem odbyté, od'Ůvodněnou.
Co se tkne' dcvolacího důvodu
mylného právního, posouzení věci, správně tvrdí dovolání, že dle § 1264
ohč. zák. může pravidlem pOllze bezvlnL" manželka ,domáhat, se na
v'inném manželi vyžiivovacíoh :příspěvků. Poněvadž manželství ~pof'nrých
stran bylo soudně fovvedenlO rozsudlke'm, pro zmeškání z Viny manž,el'čÍny,
. kterýžto rozsudek tím, ~e žalovaná manž'elka odvolání své zp·ět vzala
a s návrhem na navrácení;" předešlý sta,v byla zamítnuta, se stal právO"
platným, - neměla by žalobkyně nár-ok;u na výživu proti rozvedenému
manže.]j ani dle § 1264 obč. zák., ani dle dvorského dekreju ze dne
4. května 1841, Č. 531 sb. z. s" kdyby rozvedený manžel so'udním smírem
ze dne 20. prosinoe 1904 se byl nezaváz.al, že bud'e nicméně manželce na
vÝživu platiti měsíčně 60 K, dokud bude syn jeho, MUoslav nezletilÝm,
a 40 K, j<tlcmile vÝživa ne z]:etil ého Miloslava odpadne. Smírem uroV'llal
žalovaný ovšen1 nej-eTI! tehdy je.ště sporný vyžrvovací nárok manželky,
(n"bof teprvt tímto smlrem vzdala se žalobkyně oprav,ných pmstředků
proti rozvodovému rozsu.clbu) nýbrž i nárok své tchý,ně Veroniky P-ové
TI'a zaplacení 9981 K v ten rozum, že vzal na ge povin'liOst, zaplatiti
lohÝnl pouze 2600 K a to až tehdy, až zanikne j.eho, p'ovinnost platiti výživné. Strany zaji'sté tebdy za platnos1i tehdejších vyživovacích pomčrů
na nějaké zvýšení vyživovacích dá vek nemyslily, nebo! nemohly ani
přoovída'(i, že nastanou takové p~evraty v hospodářském 'životě jak je
válka vyvolala. Možnost, že nastane, kdyhy tlelena P-c>vá zemř~la, žalovanému snad p'o:vinnost, zaplati11 tchÝ'ni 2600 1\', není tak tísnivá když
nynr valuta kíesla na desetinu hOdno'Íy, jakou měla před válkou.' Nelze
. proto na tuto eventnelní povinnost ža'ov3'l1'ého připo'SoU'l,ení otázky zvrý
šení vYŽÍ'vovaJaÍch příspěvk,ů vzí.tlzře'te-le. I když dovolací soud' nesdílí
náht~du so'Udu 'oclvolacího, že právoplatný rozsudek pro zmeškání nár
sledkem Clnoho smím pozbyl účinku, který by dle § 1264 obč. zák. Pro
VlÍm'0u manžellku byl spojen, - nehC1ť manželstvf přece zůstalo dle on'0h'0
rozsudku rozvedeno a tudíž i z její viny rozvedeno ~ i když nesdílí
dále náhledu, že m:anže'! sm'Íre,m, zavázav; se platiti vÝživné, převzal jen
zálronnoo povinnost, ufpžerlGu dle § 91 obč. zák., přece jen má dovolací
soud za to, že žal'o'vaný ať již z jakého,]ooJiv důvodu, uvolil se smkem
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manže!'ce plati~i příspěvek na v5cživu, Jenž se, mu zdál býti přiměřeným
iednak vzhledem k jeho tehdejším příjmům, jednak vllh\edem k tomu, že
mu na dohledl1!ou dobu odpadla pnviunost platiti tohýni na její pohledávku.
Poněvadž však příspěvek ten je ve smíru označen ne ja'ko úrok z kapitálu, nýhrž jako příspěvek na výživu, - bYť i ne jako přiměřený pří
sp,ěvek nU zahezpe,čenÍ výživy dlužno za to mrti, že' vÝ'še vyživovacích příspěvků, tehdy stanovená, měla platiti rebus sic stantibus a to dle
obon stran trvale, leč, že by se zmt:'llily pO'dstatně vš!eobelcné pO'měry vyživ{)vací, za kterých byla s.(an{)vena. Poměry ty však, jak je všeobecně
známO', se od roku 1904 změnily měrou nepředvidanou, a velice: podstatooru, Uznal-li tedy odvolaci s{)uel za nutné a edův,odněné, by vYživovaeí příspěvek žalO'vaného byl vymeřen penízem vyšším, jest náhled' ten
změnou pom.ětů plně {)důvodněn, Odvolací soud správně ziistil též poměr
mezi potřebami hlo:bkyně a příjmy žalovaného, ustanO'viv výživné mě
síčně 300 K. Tato částka vys,tihuiel správně, že žalovan,'c jako živitel
žal(},bkyně P.otřebuje na zvýšení drahotních P.oměrů prO' sebe větší čásťku,
by si udržel svou' výdělk{)vou scho,pno'St, 1<dežto' pro žalohkyni jest potřebí menší částky, ježto jde jeTI ouspokoieni její výživy. Ze hy však
částka 300 Kč převyšovala p<Ytřeby žalobkyně, ne,lize vzhledem na změ
něné drahotní poměry dův10dllě tvr diti, Za to11<oto' stavu věci jsou bez]}(]dstatny námitky ialov!a,ného, žel čás,tka 300 )( jest nepoměrna k jebo
příjmu 1000 Kč měsíčně, dáre, líe pIi zvýšení dlužno vzíti zřetel též k zavrnění žaMící strany na ro'zvodu ro<rnželství a konečně ke značné úhrnné
čácstce mezitím již dosp.člých vyživcyvac!ch příspěvků.
Odvolací soud
zjistíl, že žalovaný má 1200 Kč měsíčně mimo V'olný byt, a tento! eel1<ový
příjem dlužno položiti za základ rozhodovál1!í O' měsíčním výživném' pro
žalobkyni, které - jak řečeno, - částkou, 300 Kč správně vyjádřilO! poměr
k příjmům žalovaného, Druhé dvě námitky nemohou p'řljíli vůbec v úvahu,
poněvadz nejele zde o zákonnou puv~nnost žalovaného' k výživě žalující
manžeľlw: nýbrž o zVÝšeni výživného, srokem stanoveného, a jest též
napws.to \hoste:ino dIOl jaké výše dospěly dO'savadní zažalované a při
souzené čásťky mi~síčního vÝživného., Při tom nelze puminouti zavinění
žalO'Vaného, který zajisté mohl sníži~i tento ,celkový peníz na částku podle
jehO; míněnlpřiměřenoll, kdyby byl své povinnosti vúči mani<.lce řádně
d.ostál. Dov.olací důvoď nesprávného práv mlho posouzení není tecly' opodstatněn.

Cls. 1745.
Zákon ze dne 18. března 1921, čls. 130 sb. z. a lL, kterým se npraivull
požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
Zaměstnavatele, jenž v d.obě, kdy zákl)n nabyl účinnosti. byl povinen,
')právněnému,pensi platiti, postihuje celé'" břÍmě zvýšené pense bez
ohledu na to, po jakon dobn bYl zaměstnanec u něho ve službách. Bylo-Ii,
víee zaměstnavatelů v oné d.obě povinno pensi platiti, postihuje jézvýšek P.oměrně.
'

za.opatřovací

(Ro:oh. ·~e dne 28, června '1922. Rv I 692"22.)

'Žalobce byl ve službách žalovaného majitele velkc,statku jako vrehní
;pravce od, rOI;!118?1 do roku 1913, k~,:, byl dán do výslužby s roční pensí
~OO~ K JIZ P;"d lln; by! po 27 ~:t urednikem na panstvích jiných maJltelU, úd D1C~Z ve Vyslu,:~e nepozlval žádných platů. Na záklaclě záko1:1~
Z~' d'1e 18. blezma 1921, CIS, 130 sb. z. a n. domáhaJl se doplai1m výslužn.eho .od 1. ledna 1921. Pro ce sní s () ud p r v é s tol i c e z-alob'
I 'I D' . d
",
,
,
.
e mavy-,ove, ,u v o, y: ",aJobee
byl zamestnan
na velkém pozemkovém
Jetku v uz~ml repu?hkY Ceskoslovens1<é vlee než 40 let a příslušejí mu
laika vrchmmu spravcI za-D'patřovací požitky dIe skupiny X p-íl
'k
r
r~ó!ich ~2.000 ~č. Z u:tanov~~í § 11 shora eit. zák, a § 4 pr:ov. ';a:."i~
zreJmo, ze', ~~I~lestnancT ~zapO'clsti jest dlo, výslužby všechnu' dO'bu, st1ráveno'u ve slU'zbe na velkem pozemkovém majetku bez ohledu na to byl~l'
ve službáeh je_dn?ho či víoe zaměstnavatelů. Odvolávati se' v lom' smět~
na o,dsta~vec trell, § ,3 prov. nař. ze dne 13, května!, 1921, čls. 180 sb. 2).
a n., pem tll na mIste, neboť ustanovení to je v těsném spoJení 'S přeclchá
zeJ!olm 'Odstavcem druhým, jednajíoím () Sl'IŽbě. ztrávené na zeměděl
skych nobo ~esnfch ;podnicích v ei:zíně; v takovýohto p·řípadeoh má zaill:stnane? nITrok na z.alJOčtení tehdy, když jeho zaměstnav.lltel v té době
mel veJkY pO'lemkovy majetek též v úz,emí republiky Ceskosl'O,venské
a zam:,stna:nee vstoupil do neaktivníhO' fQměru před 6. květnem 1921
ze ,sluzby na t'?'mIO n~aJetkU' pokud se týce' ze: služby ústřední správy
majetku: k?nane v51Zlně na území býv.a1lé říše rakousko"uherské. Pře
st.oUP~l-:l vs~kz~mestnanee ze služby, na· velkém pozemkovém majetku
v C1Z1ne ztr.a'Veine, do s]užeh zamě'smavatele v -tuzemsku nemá! nároku
Dia za~.o_čt~ní služby, ztrávené T cizině, a na ten případ ;rávě' vztahuje
Se Z~I!;'eny ,o'dstm::~c otřetí. ŽalObce požaduje na žalované str,?ně place~í
zaopatro:~aelch POZI!ku dle, skup;u,:, X.pří!.. zák., alČlmli byl u nf ve službě
Jen 2~ ~":ta 3' to ,pmvem, lehko'z zalobce .od dřívějšichsvÝch zaměstna
vatelu z8,dtJcho platU! nepožívá a v takOvérn případě dle §. II (1) M~
dne 18 . , , . 1921"
.'
z"", ze
d' . .or.~zna
. OlS, 130 sb, z'. .on. povinen jest plniti požitkY' pos .e! ll[ .zamestnavatel a to' celé" nebof k poměrnému plnění hYl by !l'0~Ikýn~nlen tehdy, kdyby zaměstnanec ,o,d dtívějšíOh zaměstnavatelů n"Ja ch z1l:o~atĎovacích požitků požív,a1. O d' valo o í s o ud rozsudek
P0t;'l dl!:.
u; o d Y:. VÝ,tka žalO'vaného, že prvý soud posou,dil v,ec PO
s~ranc:.e ,p:avm nespravne proto, že nedbal r'Ú'zporu mezi tvrzel1'Íml žalobnIm: ze z~J.ohce byt na; ;elkostat~u žalovaného. (jeho' otce) zaměstnán
22 let, a .obsahem dopISU zalobCO'vych ze' dno 21. .června 1913 a 20 '"
;91~, IV nIChž m:~ví n 2?let;é službě, jest bezvýznamna, kďyž ijištěn~. ~~~l
z~ ~,,-~~oe, S~~uzl1 na ruznych pa~stvlCh v Cecháeh již od roku 1864, ne~
PNe d Zl e az o doby, kdy vstoupil do služeh žalovanéhu a tedy celkem
a~k o roku 191~, kdy vstoupíl do VÝSlužby, měl služby'na velkém maďjj :poz,em'~ovem 49 'let, ~ásledkem čehož r.ozdí12 let, jako,ži dbba , o '
1<ter?u
byl z,al,?hce oso9mm.sekretářem, jest naprosto beZVýZnalffi~~u,
y
:o d : I bez ':,1 .zal(jbeep:~kro,cil 401eto11 službu, stanovenou dle § 3 zák.
,Dle 18;hrezna, 1921 CIS. 130 sb. z. a n. jako základ oelých zaopati'Q.va~I'C~ P?'zIlku, v t?mt.o, zákoně stanovených. Ziištěno, že žaliobce po clo;~ti~~m ,leto oelkove s~~zby v~touPi1 u žalovaného do, výslužby", Whoto
~ to~dle ,§ 11" CIt. zal,; P?ymnost plactití žalobci požit'ky za.opatřovací,
l1esloU~~Q z~e~~n~ ~~eld~ne. ~Iceh§o, na ton;nemění; že ža,)o.bce II žalovaného
yc
e , ne Oť 3 CIt. zak.,'1<tery vydán byl v zájmu za,
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městnamců

na velkém majetku 'pozemkovém bez obmezení, sta'Hoví, že

pNslušÍ' zaměstnancům' v § 1 cit. zák. jmenovaným zao'pa.třovací po-žitky
po 40i1eté službě, aniž by při 'tom rozlišoval, zda tato slutba byla konána
či více majitelů velkého majetku pozemkového. Dlužno proto
při zj.išťovánidoby služební toho které'ho zaměstnanoe na velkém majelku pozem]oavém brMi zřetel k době, kte'rou ztrávil na iiném velkém

u jednoho

majetku pozemkovém v 'f'epublice Ceskoslo'Venské a ve,škeré tyto doby
číta,ti do 401elí, stano'Veneho § 3 dl. zák. Ze tomu tak, zřejmo z § 11 (2)
cil. zák., dře něhož, když zaměstnanec požívá zaO'paiřovacích pe'žitkú Ood
několUka zaměstnavatelů, kažJdý z nich povinnen jest přispěti na p'Ožitky,
tímto zákonem stanovené, v p'oměru výše, požitku, dosud jím. 'Vyplácených.
Ne'llHi tohoto případu, stíhá: dle § 11 (1) cit. záloona povimost, platiti za,opatliovací požitky, toho majitele velkého maJetku po,zemkClvého, u' něhož
počala neb počíti má vý,plata zao,patřo·vacích požitků.
Tak tomu jest
i v tomto případě. Žalobce má celkem více než 40 let služby na velkém
maj'e,tklll poz,emkovém v Cechách,od dřívějších svých zaměstuavatelů
mimo žalovaného nehéňe zaopatřovacích. p'Ožitků a pmlo stíhá, jak sprácvně
uznal prvý soud, žalo'1aného povinnost platiti žal'obci jai]m svému bÝ'1alému vrchnímu správci požitky zaopatřo,vaci dLe skup,ny 10 přilohy citovaného zákona. Náhled žalov,aného, že by žalobcislužba, u jiných'.zaměst
navatelů ztrávená, zapO'čítána bÝti mohla jen tehdy, kdyby se žalovaný
hy! zavá:za]., tuto službu mu do pell'se započita"i" nemá op'"y v čl. I.
k § 3 (3) nařízení vlády re.publiky Ce'skoslo,venské ze dne 13. května
1921, čís. 189 sb. z. a n., jak již správně. dolíčil prvý soud Ul odkazlllje se
PfO'DO v tomto směru na příslUŠné jlenO' důvody.
Ne j 'V Y š š f s ou d nevyhověl dovolání.
Odvody:
Neprávem d;ovolává se' žalo.vaný zásady, že pense Jest částkou mzdy,
kterou z<l'městnavatej' z:fl!d'f'že1 Z dobY konaných služeb pro dobu nezpů
sobHosti k SIIllŽbě, a že tedy pO'vinnost zaměstna'Vatele vztahovati se může
z,á:sadně jen na léta, která zaměstnanec zlrá vil v jeho službách, takže
'I tomto případě ža'l'oboo,vy požiltky proti něr.,"l' vyměřiti by bylo pouze
podle p'oměru daby, kterou odsloužil 11 něho (:0, 21 nebo 22 l:et), a že !lBlze
započítávati i léta, ztrávené, CVC' sluŽM cil<i. Nebol zákono:dárce mMe pře
nésti se přes všecky ustálené zásady, byl ~e zdály sebe. přirozenějlŠ'í
a byly sehe více vžité, aMyžlo učiní, nezbývá ne·ž uposleohlwuti jeho
př,e'clpisu a: uvědomiti sl ďuvody, pro,č to učinili, prolo'že důvody ty (raMo
le'gis) mají d1l1Ieži(0;u úlohu při výkl",du zákona· o jeho smyslu a' dosabu.
Takové pr·oti zásadám právním ustano'1ené právo' jest právem výjimeč
ným. V dané otázce zákonodárce skutečně pře,nesl' se z dů,-,odů sO'ciální
slušnosti, tudlž vyššího Mediskap,ře!s uvedenolll zásadu právní a stvořil
pr.rvo výjimečné: chce, ahy zaměstna",a tel, k pIa cení p o u z. e P Oe
V

i n: II ý, plaUI ce1nu zákonem ustanovenou zv1Tšen'oru penst bez oh}iedu na

to, jakou dobu pensista :ttrávil ve službách je·ho a jakolll '-'e slnžb.:kh cizích,
př\poočít:ivá mu tedy j léta>, ztrávená ve službách dzich, aniLl: by pořidr
fu'val k poměrnému příspěvku tyto dřívější' zaměstuavatele jmé, pakliže
nejsou i o,ni kplacení pense, pOVinni. J,est ovšem pravd", že zá:kon, ukládaje cel é břímě pense zvýšené zaměstnavate>li, k pl:acení pense pasava!dn1

po'virlllé,mll, pokud se týče jecli jich více, všem zaměstnavatelum k tomu
nO'1irmv'm. ne·uónH to výsLovně, iak dovolatel praví, avšak udni! to mlčky,
to však tak zřetelně, že to žádné pochybnosti nepř;ipouští. Zásada vykládací, daná v § 863 obč. zák. pro sml!ouvy, platí pro každý pwje'v vůle,
tedy i pro projev vúle zákclnodánco'1Y, nebol i tato, muže, býti vyjádřena
též ;,en mlčky, konk~udentními předpisy, kde potom mlu.víme 'O právu
latentním neboli skrytém. A zde jest to latentní práv.o zje'1né. Jde o zrukon
ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. DŮ'vodové zprávy uvádějí, že
zákonem timto mají hýti z a be z p eč e n Y e x i s tec n c oe pensicmovallých
za:m~stnanců a k zabezpečení k tomlll shledává zákon nutnými pO'ži'ťk:y
ve výŠ", uvedené v tabulce, kterou připojit Jaké bylo by to: zabe,zpečení
existence, kdyby 'p,ovinný, j",k dovolat.e1 tomn chce, měl platit! jen část
těchto zvýšených po'žitků, wpwdajíc; na dobu v,e službě u něho ztráveno'u,
tedy po případe jen 40 % ",nebo, je-li dO,ba ta tak krátká, že žádného
zvý§ku s sebolll dle zwkoUla nenese, dokonce zhO'I:a nic? Dle § 4 činí totiž
za,opatřo'Vaci požitky ,po desíti slu~ebnkh letech 40% výměry, v tabulce
uvedBné, kdo teldy u zaměstn,mva tele, k pensi povinného" nesloužil 10 let,
neměU hy vuhec "ár01m na zvýšek, byl byl slouži] na velkostatcich
úhrnem plný chi 40 let neb i více, a dostával by i ll'fl!dále pOnlze nepatrnou
pensi posa'Vadní, na př. žalohce.clřívějŠích 2000 K ročně, kt,eTá dle názoru
zákJonodárce -

,al

také ve skutečno-sti -

anl"'k nejn'uzucjší výživě' nestačí.

To by odporovalo základnímu účeo]ua zjevnému úmyslu zákona. Aby se
jasně vidělo, jak to zákon myslí, dlu'žno v logickém :pořádku uv<)stl
spac!adkí sem p'ř,eďpisy 'j-ebil a vytknouti 'Při. ka7Jdém jeh.a smys].. Zákon
ustanovuje: a) 'I § 1, že, se vztahu'je, na bývalé zaměstnance na 'Ve Uk ém
ma' jet k u p:o zem k O' v é m (§ 2 zák. ze dne 16. clubna 1919, čís. 215
sb. z. '" 'll.). "Na ve,lkém majetku pozemkovém" tedy. Nlkoti nepravi se:
Ula zarněstuance u m,ali i tel e velkostaťk:u, j-enž pensi vyplácí neho platiti
povinen iest. Zákon tedy zřete,lně ahstrahuj'e ,ná:nok oprávněného pokuď
jďe o je.r.O' věcnon stránku, jeho rozsah, kho 'Výši, od osoby maj'llele"
a klade důraz ien na! druh služby, by to'tiž tato absolvována by.la na majeťk:u velkostatkovém, '!la l'at;ďundiích, bez ohledu na to, zcla na latifundii
povinné]]o či na cizi, a zdali 'nastalo stříclání slu~by, zda oprávněný
přestupoval z velkostatku~ 'lla velko,statek, od majitele je'dnoho 'k maj'jteU
druhého, a kolik jich vystřídal. Cituje také zákon záborový, jenž w'1něž
woOhází z věcnéhO' pojmu velkostatku a' od osoby maiitele abstrahuje,
ježto:, ta mu' je' VC'dl.ejší. b) V § 3 stanoví pak, ŽE> těmto zaměstnancům
v § 1 jme n o van Ý m (u'Vedeným), příslušejí POo 4Ol'eté :službě Z<topatřo
va-ci 1l0Žii!ky, u'Vedené v připoíené tabulce. Z tolÍo jde, že tato 40 letá
služba mrhla býti ,albsolvována: na kterémko]oi velkostatku netO' na kterýchkoli velkostatcích, nehledě k o,sobě majitele vubee, a tedy také ne
k tomlll, zda ten který majitel k p'lacení pense' plOvinenjes.!: či nic, to na
oprávněného nemá
různých velkúst8tcích

nárok

viivu a

aemůž,e niU čin.iti újmy,

že se tedy doba

strávená s čít á. Z toho paík jde, lOe ani dočasné
přerušení služby veikostatkevé nevadí na pf. když zaměstnanec byl' pře
chodně bez místa, jen když velkostatková služba j'est jeho ži'Votuím povc,láním, tO'tiž byla, když do výslužby šeJ.. Nerušíl to· trva)(}st služebního
I'oměru ve smyslu§ 1 lit. bl. Nevadí protO', že žalOobce' byl u lOa,lovaného
ie:den rok pouze sekretářem. c) § 4 stanoví dMe, že :po 10 služebnkh
letech činí z"oopatřovací po'žitky; 40 % požitků vyměřených< dle, § 3, tedy
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dle tabulhy, a dále, že se požitky tyto každým dalším rokom zvyšuji o 2%,
tedy po 30 Letech o 60 %, ta,kže po plných 40 letech nárok činí plných
100%, tecty plnou výměru clle tabulky. J tu platí tctéž co acl bl. I těchto
W let, bylaJ-li strávena na různých velkostatcích, u různých ma,jitelů, se
sčítá, .a to Il~atí i 'O každém dal'ším roku.§ 4 ""tuje § 3 a tente, zase § 1,
fi1íace vede tedy až li ieho zákh,dnímu pojmu. d') Nyní teplY zákon při
stuPuje k tomu, by určil ,o s o b u povinného, tobo, kdo PQžHky vlahti má.
Cini to v § 11, jOnž praví, že platiti p,ožitkyl, v tomto zákoně uvedené,
samozřeJi:ně tedy ,požl!ky uvedo'né v § 3 a 4, shora ad h) a c) - neb'Ů,! zde
právě jsou vyměřeny - jest po-vinen zaměstnavatel, II něh o ž poč a I a
v Ý p Lat a z a o ,p a tf o v a cic hp o' žit k ů rozuměj ,posavadních, ne'
zvýšených, příslušejících dle starého práva, přecl zákonem, Z"kon tu
t'edy ukláďá povinnost platiti zvýšek jen je dn o m u zaměstnavateli, to,tiž
tomu, kdo v clobě, kdy zákon v 6nnos1 vstoupil, pensi oprávněnému 'platí,
!épe řečeno: platiti p'Ú'\;inen jest, nebo! samozřejmě, je-ll pOVinen platit,i,
ale ,ncpl'a:tí, nemůže ho to z.e závazku vyz.o·uvati. -Nw 'o,statní zaměstna
vatele, kteří pensi starého práva ne'platí t. j. platili 'p'Ůvinni"ejs,o", zákon
nehLedí a nepřid'rž'uje j'e' k .příSp'ěvku. To je snad chyba, že břímč ·d1 e p'ř'i-ro
zeného ipráv,w jim náležející, přesunuje na toh0 jednoho, ale je tomu' bezesporně t3!k, zákon výslovně jen toho' jednoho, jmenu'i'e a přes ten striktnií
a exaktní vředpis vř,enášeti se nelze, Ostatně jsou ďův,o,dy, proč tak zákon
činí, na snadč: zákoTI' nechce ve'c komplikovati', myslí, ž,e' v oelku se to
mezi zaměstnavateli samo sebou vYT'Ovná, p~'něvadzkaždy velkostatek
v!oe méně zaměstnance mění a každý hade mít! takové, jež 'Od nčho bez
pense Vystoupili a na jin,., p'řesto,upi1i, ; takové, kteří oďjiinu<c1 v jeho- službY
vstou!lilia jež od vystoupení ze službY .pensí opoll:třu'ie. Ale ten, kdo v době,
kdy zákon v účinnost vstoupil, k placeni pense povinen jest, musí platiti
"požit.ky v tomto zákoně uvedené«, tedy požitky I1ve,clené v § 3 po 40 leté sluwěvelkostatkové kel,ekoli strávené
plnych 100 %, při kratšíi službě ,pak kvO'tou v § 4 vytčenou, vždy tedy
sám ce l'é t3!k, jak dle' zákolna přísluší. Ovšem je-li těch, kdo, pensi plaň
(platiti p'Ůvinni jso.ul více,ptatí důsled:ně i ~';išek vškhni, ovš-em poměrně
(§ 1 (2), což j,est úp:l'ne l'o'gkM. Ale odpOČítáv.a'!i o,právněnému kvotu
na ty, kteří na staré pernsi ne:participuií, nelze. S tím vším' se sr,ov:náva.ií
i ustanovení prováděcího nařfz·ení ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z.
a n., z nichž zejména sem, prutří čl. I. k § 1 (1) a lil a) a pře,clposL odst.
l

Čís. 1746.

Placení valuty při vývozu zbožl do cizozemska. Nařízením ze dne 36. .
ledna 1919, čís. 47 sb. z. a n. (ze dne 18. června 1918, čís, 223 ř. zák.),
nebylo stanoveno, by již faktura zněla na cizozemskon měnu.
Odevzdání zbožl sperliteru, označenému kupitelem, v místě prodavalelově nečiní obchod ještě obchodem místním.
Prohlédnutím zboží u prodavatele nepozbývá se práva výtek po dodáli!, leda že by v prohlédnutí bylo lze spatřovati schválení zboží.
I ve sporu samém má strana právo žádati, by proveoon byl dukaz
znalci ve smySlu čl. 348 obch. zák.
Kupitel může vytýkati vady zboží, třebas ho neprozkoumal.

. prodatel nemůže se domáhati zaplaceni kupni ceny, nemůže_li zboží
ihned vydati, ježto je obtíži1~ právem zástavnim.
(Rozh. z,e d'lle 28. če:-v.na 1922, Rv I 694/22.)

Žalujíc~ tUZCilllSká firma ·prodala žalované Di:z.ozernské firmě včtší
množství zboží,}~ '?devzdavši)e dl: úmluvy spediteru, dúmáhaj,a' Se kupní
ceny. O b a nI z s 1 S o u dll zalobe vyho,věly. Ne j v Y š š í, s o u d zrušil
W",,'lUdikY nižších somll! a vní:tH věc pT\Oémll soudu, by () ní dále jednal
a Irrozh'ŮdL Votázkiách, o něž tu jelO', uvedl v
v

dův(}dech:

,Žal?vaná namítala neplatnost, lépe řečeno nioo,tnost sm!lOuvy dle § 879
ohe. zak., poněvadž dle vládního' na:řízení ze dne 28. listoPaJdu 1919 čís.
644 sb. z. ~ n. zboží, 40 cizilllY vyvezené . jest zásadně' faJktur'Ovati a ;latiiti
v uvedenych tam cizÍ:ch měnách (§ 10) a přestupek t'ohOlo' přeclp,isu jest
dle § 21 ~2) !restný, při čemž zboží propadá. Prvá stolice přešla tuto námltku mlcemm, -druhá pak mY'lně má ji za, uměle zkonstwc;vanou poně
va!dž prý ža,lovaná Dopravu faktury nežft,,·dla a D. ještě 6. červ1~a 1920
zaplacení tbOŽ1, jež ptO~ud je v tuze'msku-, slfbi1. Niootná sml'o'llva :nemůže
1lo~d~jší,? U'zn~ním ani jak:oukoH úmluvou se zhQlji~i. Jinak by bylo lze
k~zdy za!konnY"zákav v j,eho účincích zmařiti, strany by potřebo:valcv jen
~ltra ,rr~b J,ozf,trl ;l1ootnoU sml'ouvu :potvrditi a již by věc byla spr,arvena,
Ze Vsak zalovana owavu falctury nežádala, je lhústejno, nebol nibolnost
~ezávisí 3'd její .vůl.e, nýbrž ocl nutkíhG předpisu záko~aa: chtěla-li se
zalobkyne ze smlúuvy něčeho domáhati', měl,,,, se sama O' platnost smlouvy
vlls~ta,v':l1ín: ř~dl1é,!aktnry postarati. Ale jiná pochybn,ost je, kterou i dov?la~1 udne prehhCll. CIt. nařízení bYlO sice vyhláše'no zrovna v -den nZ8vrem smlouvy t. j. dne 16. prosince 1919, alie nabylo dle § 23 účim,os!i
teprv"",dnem, u'stano'venÝm ve vyhlášce ministra. financí ze dne 17. dubna
19~0, ?15:. 240 sb. ;C' 2! n; .1. j. dtnem 26. dubna 1920, nemůže tedy dle § 5
obc.zak., vzta~?va~? 'bytu na: tento dřívější případl. Avšak až do 26. d'ubna
19,20 plahlo ,nanzem ze dne 30. ledna 1919, čís. 47 sb. z. a n. a tudíž i nař
m1~., ~,n. ze d:ne 18. června 1918, čís. 223 ř. zák., dLe jehož § II ten, kd~
vY;':az1 do olzozemska zboží v hodnotě' přes 300 K, JiC' P!O:vinen, hned
vza~emnou~odnotu, yťk~mle došla" v měn ě z e mě. cl o k to, r é byl a
11 1 ,~e,TI ~ v':. v -o,z nI z 8 S II k a, o:devzdati některé firmě patříd k rlevi-.
s,o:)'e u,:;tredne. Prestupk? bYly dle § 13 (2) ro,vněž treslny. Avšak O' fa:kture ?r:d~1S 111C neprav1, a lze simcvsliti věc ta!,k, že rozhodným byJo
sk~t~one Je1~, ,abcv, pro~avatd odvedl kupní cenu v té k,teré cizozemské
mene, l u: Jl 3am treba nelaktumval a neobdržel, nýbrž fakturoval
a obdrzel ,?enu oeskoslo,venskou, i'en kc1:,'i obnos příslušnÝ úd'vedl v měně
c1zo~em~ke,. kt,e'T'Ou si tedy opatřiti musil, devlsové ústředně. Tak se to
mU'SI ch~paÍ1 ,lIm spíše, 'protože stejné ustanovení, jalm tento § II má
~,~dstattle take § 6
nO:vého nařízeuí vlády ze dne 28, listopadu 1919,
c:s, 644 sb. z., an., ze tohž, kdo- vyváží do ciwzemska zbo-ži v hodnotě
pres50? K, Je'St povinen z vý:vozu ziskanou valutu ihned odevzdati'
~an~~v111mu úřadu. Z toho je vi'dno", že nové na,řízení má předpis § 10
ze HZ faktura musí zásadnĚ zníti na, cizo'z.emskou měnu, na vl'c, a ž~
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tedy, když starší nařízení jej neměLo, nelze jej do něho vkládati. Strany
tedy sm1ouvou samou pre,ti žádnému tehdejšímu předpisu (zákazu) zákona nejednaly, i je tedy smlonva piatna.
Za to jW'll rozhodny tyto námItky žalované, na nichž ,odvolání' trvá:
Námitka vad n o s r i zhoží, t. j. že. neodpovídá vzorku a tudíž smlouvě,
,pokud se tÝóe, že' zrcádka jsou slepá a zrezavMá. Prvý soud má za to,
že jde o obchod místní, že tedy čl. 3470bch. zák, jenž pl<V!í pro, ObchodY
distančnn, zde místa nemá, avšak i kdyby místo měl, že výtka vad,
učiněná teprve při ústním jednáni dne ll. října 1921, j,esl o]Jo'zdě:na, a zjišfuj'e dále týžso-ud na základě v~'povědi svěclklv š-cw, dílovedoucího
žalující firmy, jenž VNl] vSTobu zboží, a svědka W-a, jenž se sám za
laika prohlásil, že zboi.í odpovídá vzorku. Odvolací soud ooto zjištění
schvaluje a dodává, že dle svědka Š-a N. ,w P~ová si zboží v továrně
prohlédli a že se jim líbilo, a 2óe tedy důlkazu znaleckého třeba není.
To vše spočívá na mylném právním náza.ru, ne:boť po právu v,ěc má se
tak: Obchod lento jest obchodem distančním dle čl. 347 obch. zák.,
a má tedy místo vytýkání vaď. pj",tí s,ce zboží dnem 28. únom 1920
za odevzdané., ldyž vydáno toho dne spedlteru, žal-ovano'n fi'Tmou uriíenému (čl. 34Z odstavec prvý a druhý, čl. 345 o-bch. zák., § 429 obiO.
zák), avšak právní odevzdáni povahy dIstančního obchodu nemšic,
a nemá tedy 'významu. Výtky všakJ je ]Jo-vinen kupec učiniti až po
d,odání zboží, které při distanční zásike nastává pravi'ddně te"Y'V na
místě, kam zboží pro kupce bylo zwsláno;
"de mělo, býti zalsbinG> dle
kupní uzávěrky drahou skrze určeného speditéra na žalovanon firmu,
a byla 'by t",to tedy povinna, vý,tky činitil, až by jí zboží d",šlo, pod 0dán í, kterým nastává také le·prv mo'žnost řádného, vyšetření jakosti
zboží: db té má sice práv;o výtky činiti, ne aIe !povinnost, ztrál", práva
nastává leprv, když ,povltmost zmeškána, ztráta tedy možna iest až po
dodání, které však zde posuď nenBstalo. Nevad!, že nenastalo' snad vinou
žalov",né, jdta nesložHa akkreditiVlt~ TwkéPTohlédnutim zboží u pwdatele před ďodáním nepozbývá se práva výtek ďodání, ledla by v tom
spočÍ'val0 schvállení zhožL ],estEže však takfŮvé schv"ál'ení, které oV1šem
předpokládá toto'žno-st zboží pmhIédnutého s do,daným, stab by se plnomocníkem, dlužno zkoumati, byl-li lentcY k tomu' dle své plné niod
O'Pr',"'vněn. Kupitel jest sloe po dlOldá'ní povimen v.aďy, je'ž si nechce dáti
1mblt, vytýkati, ale není ani tehdy povinen zboží vyš>etlinvatiJ, vyšetřování iest pouze j,eho právem, (pro'to může, výtky zmešlmti den až
. když u,ž měl mo-žnost vyšetření, tedy PO dodání) i může: výtky či'niti
i hez vyšetfe:nÍ, af se o. vadách do'věd,ěl jakkoli, nebo snad se jich jen
dohaduje - to vše je lho:stejno, jen jestli vady tu jsou, jestli ie dbk!á'že.
To vše- srovnává se, nejen se zněním a, duchem' zákto1na, a1:e i s nauKou
a praxÍ, a jen, že to nelze, zde Š,íře rOZlebíra,U, odkazuje se na Stallba
k čl. 347§ 4, 5, 9, 19, 17, Zl, 24, 25. Když tedy zbo:ží p!Osu'Cl d\:ldáno
nebylo, neisou výtky, činěné při ústním jednání ve S!JO,Tll, nidak op,}zděny,
to tím méně, když vy'týkánÍ vad ve sp,oru pře,ď dodáním zbožl jest vla,stně
popíráním řádného s]Jlnéní', jež dle § 1052 obč. zák. je podmínkoužalaby,
nebof vadné plnění není plněním. Měb soud tedy v8'dy vyšellřiti a mčl
to- učiiniti z n a I c i, když to žalovaná žádala. Omezitj se 1lll sv,edlky, ja,1k
nižší stoMce činí, nelze, (" je poru·šenl hmotného právního pravidla., totiž
čl. 348, odstaveo druhý onch. zák, jenž právo to každé straně ]Jř'j"nává,
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nečinĚ jí arei z toho p'ovinnosti. Strana; není: -provinna

po'ClrobiU se úsudku'

svědka, af laika neho ne, a když strana na svém právn stojí, nemůže
ji soud odbýti svědky. Tn nejde ]Jou'ze o- otázku :l'rocesuátního práva,
že- dovolací soud h~ nal Zjištění' nižších stolic vázán a tytlOI že hou v přesvědčení svém o skutkových okolnostech souverenní, nebo! to, ske jsou,
ale neodporovatelné je to teprv tehdy, když pmvedly důkazy ve formách

"zákonem přede-psaných, c-ož se zde nestalo, a proto' j,e to vada řízení,

když žalovaná znake· žádala, nedostatek ten již v .odvoláni uplatňóvala
a nyní v dovolání opět uplatňujie. Arcl zákon mlúví v čL 348 olbch. zák.
o právu strany na"důkaz znalci jen 'v pří,čině dúkaZ1l k vě,čné paměti,
před spor'em na u-činěné výtlky žádaného" ale rozumí se, že neméně, ba
tím spíše má strana ]J[ávo to i ve spom samém, zvláště kdYž .onen zajišfovaCÍ dllkaz před spOTem ]Jroveden a znalec tedy VÚbDC ,posud slyšen
!Iebyl. Vždyf důkaz k věčné ]J,aměti! má ,právě za úiíel, aby h() Ve sl}oroU
použito bylo (§ 389 c. ř. s.). Žal'ovaná,ač žalobkyně vdcvolacím sděl'ení
nic o tom tvrzení nechce vědět, tvrdila a naMdla důka,z, že žalo1bkyně
zastavila sporné zboží bance M. a bance B., &o>ud však tOI.nevzal na
přetře, a žalobkyně se o tom vůbec nevyjáďřilia:. Nižší stolice míní, že
bude v,ěd žalo'bkyně, aby ~božL Ikteré chce mlti zaplaoeno, odevzdala
a l}rotQ o zrušení zástavy se postaralá.·,Ale tak jednoduchá věc !lJeni:
Dle kupní uzávěrky múže žalobkyně vyzve'dlnouti ,3'kkreditiv a teely
z ap l.a cen í ž á cl> a ti a d10Htl teprve, když spe-dHérovi žalované firmy
zboží odevzdala.. rozumí se zboží nestížené žádnO'u pr-ávní závad:ou, ne'bo!
zboží zavaděné břemeny pro třetí osoby žal{}van1Í neklťPQvala'. JeAi
tedy zboží .zastaveno, nemůže' na ten čas žal'obkyne vůbec o zaplacení
žalovatK Dll" § 1052 obč. zák. musÍ' přeoe sama hO'tol\Ca býti, k plnění,
když vzájemné plnění žádá; holova, ne pouze ochotna, t. j. věc musí se
míti laik, že žal~waná okamžitě může zbožl ()bdržeti, jen když zaplatí.
Nelze !í ukládati, aby oekala na' zboží, až 7..aJobkyně hude chtíti, nebo
moci je ďl'uhupmsté nabídnouti, sama však aby ihned zaplatila. To by
odu>orovalo jak zákonu', tak smlouvě. Proto' otázku zástavy d1užno zilstm
Není y ~om: -DtVŠern, zmatečnosti,. kterou v tom dorvolánÍ vhU, a'le· "je t~

nespravné právníl posouzení, j:ež mělOl v záp:ěrtí i: neúpllnost řízeni
Čis. 1747.

Žal(}ba dle § 41 zákona o společnostech s r. o.
Tím, že společník při valné hr(}madě vznesl povšechně odpor proti.
všem usnesením, zajistil si ,právo k žalobě dle § 41 zák. o společnostech
s r. o. Nemi'tže se však d(}máhati neplatnosti usneseni pro vadné svolfuú
valné hromady, zúčastnil-ll se sám hlasování.
• Pro neplatnost nsnesení valné hromady, jímž společník zbaven byl
le~atelství, stačí, že sděleny mu přl valné hromadě závažné dIlvody
pro toto usnesení. Soudu není d(}voleno, by zabýval se skntkovon 'podst.a.tou '.' objektivní závažností oněch di'tvodi't. Není závady, by jednatel
zucastnd se' hlasování o své (}dměně a jiných menších výhodách, jež
se mu stejnoměrně s ostatními jednateli poskytují za práce leí.lnatelské.

.

(]~ozh. ze dn-e 28 června 1922, Rv II 176/22.) ,

,

"

o

600

601

Žalobou dle § 41 zákona ze dne 6. března 1>06, čís. S8 ř. zák. do.máhal se žalobce, by vyslovena byla neplatnost usnesení valné hromady společnosti s r. o., jímž byl zbaven jednateIství, jakož i těohto
. dalšlch usnesení a) že §8 odst. 4 spol. smlo'uvy ze dne 28. května 191~
toliž, "že žádný z těchto společníků nesmí se zúčastniti bez.povolem
valné hromady a! pnmo či nepřímo- jakéhokoli'l podniku, kterY by soutčžvl s tímto společným podnikem« má býti- zrušen, b) že § 12 odst. 3
toho znění, »že každý jednatel měsíčně za svoji n~mahu obuos, 500 ,K
obdrží, který se srazi jako správní náklad z hmbe-ho .us,ku'« ma zllltl,
"že každý jeclnatel má obdržeti měsíčně 4.000 K a sice s pl~tností od
1. ledna 1921, c) ž-e se § 14 v ods!. I, 4., 7, 8 a 9 mění tak, že maáí, nyní
znítI a,a) ,odst. 1 »v případě Jikvida.ce budou dva z jednatelú ustanovem
'1oIbou jako llk'lidát(}ři« bb) odst. 4 že "Uk'ljdátnři mají -po'linnost cele
kový spo,lečenský podnik nwbíclnouti ke koupi jednatelům, kteří 'I době
lUk'lmace jednatelství zastávají a sioe za následujících podmínek«.
co) odst. 7: "Nabídka se stane dnem, který násle'duje usnese,ním O< zrušení
společnosti a sice tím zpit,sobem, že likvidátoři dopowoeným dopisem
jednotlivé jednatele vyzvou aby se během 14 dnů po obc1rženi d~po"
ručeného vyz'lání ,pod násl~dkem ztráty tohoto prá'l" vyjádřill o této
nabídce rukou jednÚ'hÚ' z těchto likvidáiJorit«, dd) odst. 8 a 9: "Nedojde-li
během ~rčité lhůty na tutol nabídku žádná záporná 'Odpo,věd, mají lik'lidátoři povilHt1JClSt dbáti o nejpří'znivěj-ši reaHsaci, s,p'ol.ečenského podniku,
způsobem zároonem předepsaným. TQlté,ž nastane, jestl:i'že dojde vice' ·~a
bíde'k než jedna a podávadíd strany se mezi sebou neshodnou«. V prvem
směru uváděl že '1alná hr-omadla; nehy-Ia ř:idně svolána, ohledně ostatních usnesení :pak de,vozoval, že <porušeny bylY ]Jřed:pisy hmotného práva.
P roO c e s ni s ou d p r'l é s tnI i c e zamítl žalobu o neplatnost usnesení límž byl žalobce proh1'ášen za zba,vena j,e(luatelství, jinak ji vyho;,ě~
a u~edl mimo jiné 'I d ů v n de. ch: Nutno přisvědčili žalobci, že svnl-aul

v.alné hromady stalo se vadně, j,ežtOi nebYl přii navržel1é změně' stan?v
uveden podstatný obsah navrhova'né změny stanov dle § 38 (Z) za~:
o. "pnlečnostech s r. .a. a k jednáni o tomto bodu ,pořadu nebyla tudlZ

'1alnáhromada řádně svolána. Ste,jně jest tomu i při druhém bÚ'du pOřad~:
Merý byl ve s'ldá'lací obsílce .označen jenom jako '1oTné návrhy, pn
kterém bodu lze jen činiti návrhy bez usnášeni (§ 38 (S) zák.), kdezto
skutečně se jed'n~lo a usneseno bylo při valné hromadě o o,dvolání jedna"
telství žalobce. 1 takováto zál,e'žitost mus,í býti oznámena v pořadu sValfrvad ohsílky dle § 38 (2). Volné návrhy ne'cznamuj<l účele '1ůbec a nelze
tedy pořado~ým vyznačením jako, ",otné náv~hy ž,~d<tlt . mčitý před~e;
usnáJšeuí po di tlmto názvem .ohlašovati. Tackove ohlasem Je vadne. Jedna
Se však to ",da, byla tato vadnlost s'lolání po-zděi\ odčiněna. Jak t'lrdí
žalovaná S'P~1-e'ČTIlOiSt, stalo se tak tím, ž'e' při hla'sování o' oněch b?'de~h
poútdu byli '1šichni spol.e.čníc; přítomni. Zákon § ,38 (4) u~tano'lu~e, ,z~
není-li '1alná hrnmada řádné svolána nebo byl-ll dan na p-orad hlasovam
předmět, n jehož projedTIiáváni nebyla' aspoň tři dny před ;ralno,:. h;,!",
madou způsohern .ke svo,lání '1alné hromady předepsanym ~~mena
O'známka, lze se usnášeti jen tehdy, když všici wolečnici JSOU pnton;n~
nebo zasto~lpenL Dle tohotOo ustano,vení zákona mohla tedy ,::ada svo~am
býti napravena' tím, že by IJředmět iednání býval aspon hu dn~ pred
valnou hrcmadou zvláště ,před-epsaným z]Jůsobem o.znamen. To vsak se
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nestalo a nebylo také ani tvrzen,;, že se tak slalo. Jiná možnost o-ddnění
ne_d~stat~~ svo.lání mohla na,stati lím,že při hlasování byli všichni spolecn-Ic~vpn~omm nebo za",lo,wpeni,a tom tl skwte'čně tak bylo; jak vyplývá
~ :no'ta;skeho p~~tokolu o valné hr~olma~ě. Soud při tétopříiežitosti zji-

sťUJe" ze 'I 1.~Jstnku Jak 'odhlasovana zrnena stano'l,tak i odvolánf jedna'tels,t;'1 Jest JI'Z ,provedeno" Pr'lá stolio<! rejstřlková odmitla zápis usnesení
valne hromady, vycházejíc z toho' názoru, že přítomnost '1šech sPo1ečníků
Jfri h1asování jen tehdy zhojí nedostatky svo,l!ání, když tuto přítomn'ost
lze vyložiti jwko souhlas s hl,as.Qváním, nikoliv však v tom pří,padě, 'když
chování se odpomjícilio společníka, třeba byl při h-lasování přítomen
a SPolu hla50'lal zř~imě svědčí tomu, že s hlasováním a tedy s-e zhcjením
nedostatku svoIáni valné hromady nes-o,uhla'Sil. Tento názor však k rekUTSU nesdílela stolioe druhá a llvedla ve wém rozhodnutí, že společník,
~terý př,es protest -proti odbÝ'lání 'Valné hromady řá-dně sv,c'a:né o PO"
radu spolu hlasuje, pokládá se za souhlasícího s hlasováním, ježto se
v p'l1a'vdě odporu proti usnášení vzdává. V literatuře jest tató' otázka
spamlOiU. Staub ve, svém komentáři str.A67 zastává náz:or ž'e' přítomnost
při hlasován! jen tehdy zhojí nedosta:t'ký svolání, když j.~ zároveň souhlasem k usnesení. Opačný názor zastává Neukamp. NázO'r Staubú'l nemá
'I zákoně opory. Důvodem, proč Statlb ]lřPc.!áni se 1<' onomu' názeru jest
že by společníci, nahodile někdepřítornní bez jakéhokoli'l prohlášeni
'1alné. hromady mohl') učiniti nsnesení, proti nimž by pře-hlasov_aný společník neměl'orpra'lného prostředku. Avšak dle názoru soudu je-st tato
o-ba~a neodůV'o~ně<tl,a. t~sná"e'tl se mohou společníCi (valná hromada) jen,
kdyz byla napl'ed svolana: a toto wolání tvoh podmínku a pře-dpoklad
každého usuá,šení. Je,st tedy usnášení bez předchozího, svol:ťní proti odporu?ěkterého spolelčníka vů'bec nemo:Žno. PředpOklad-em je svolání, byť
vadne Snad by~o by Jize odůvodni'!i názor Staubův tím, že všem spo-

le"čnikúm. má řád'ným svoláním ,a oznámenÍ'm plQ!řadu nap'řed bÝti umožna valnou hromad'u phpr.aviH a mohli v rozbo'Vo.ru přednésti

neno, by se'
'Pochybnosti
JednOfl!vých
za nasled'ek

proti navrže'nému usnesení a. taktopiIsobi'ti na rozhodování
hlasujídch společníků. Ale i ,tato oba'la nemá a nemÍ1že míti
vážné poškození práv odporujícího společníka, Vždyl jest
~Ut ~'ožn~o, i když ie' ,přítomen při valné hromadě a rozhovoru se již súcastnIl, 'Pred hlasováním ještě odejít a nebýti při hlasování a tím i, usná~e'ní p,ři~omen a zabrániti zhcdení nedostatku svolání neh ozn<Í:mení poradu pra:va napřed a zacho'vat] si tak PT<Í:'10 o.dporu (žaloby o zmate,č
nost).:K:dYž v~a,~ sPo!iečník tohOtD práva nevyužije' a spolu hlaJsuje, pak
s~~e'C~e ,nasta....va,- praesumtlO Juns ,a;c de jure, ž,e ,přitoilIlJností pn hlasov~m da-va k nem~T s·ouhlas. Důrvudnost tohoto ná!z'oru v-ys.ví'tá jl z motivů
z"ko~~. Zák~n zajisté chtělposkytnÓuti společníkÍ1m mo'žnost, aby 'vady
svolam v,al,ne hro~~dy zhoji\iil tim, že vškhni clo '1alné hromady přijdo,ll
a hlasovanl JSOu rpntoillilll, a na d'nuhé Sltraně PQlskytno'uti~ možnost 'aby
o~chodem před,-hlasovánÍ!m zmařili usnesení. Není tedy důvodu, hy se
vy-kla'<lem do zaknna vnáš-elo. hledisko, které z jeho ustanovení neplYDJe,
a ahy 'Se slova »přítomnost ,přil usnášenÍ« vykládala omezuf,ídmi ZPů.sc~
bem ta'k, že Jen přítD'mnost kvalifiko'laná souhlasem s usnášením zhoi!
n,edo-~tatek wolání. Nelze také pm odůvodnění opačného, náwru dav';"
laV~l! 'Se us.lanoven'í § 41 (2) zákona, který J'Oizhoduje otázku le'gitimace
k zalobě a zřejmě nechce tedy rozhodovati ctázku platnosti usnesen'í
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'
'vá neb odpírá právo k žalobě.
valné hromady tím. že spolecmku p,n~: ' platně přišlo k místu padle
Tím. že někdo 'Podal protli us@~emCt~ e~~hodnu'ta otázka že svou pří
zákooa, odpor ďo prorlokolu, nel1: ,JJs,~ r ' v olání VždY! ~dpor získává
l1e o
toml1ostí neodčinil nedostatek "ra d h sd ého ~volání l1ýbrž i v ostat,
~'k ~ I b~ ~.
om
v
llTlpa
va n tehdy kdYž' usnesem' J
opra>V1lem za o e Hejen
,ec. '
va l1e'
ních llřílpadech neplatnosti usnesem zeJ~eZna vedeny', ch d~voďů nelze sice
l
'k o~u n~ebo smouve
u
hromady odporuJe, za,
~
§ '41 zák.,
nutno však rozho'~o:,ti,
upří"; žalobci opravnem k zalobe ~Ie I ' hromady následl<em cdcmem
otázku formální 'platnoslr usnesenI va ne
'valn" hromady neplatnD
, , kl d ~ N ní tedy usne sem
'o
"
vadného svolam
a ne. e ~ 'd ~
I' a a nebyl pořad jedl ozna mel1
proto, že valná hromada nehyla ra neťvo anbyl jednatelství, bylo žalobu
e
řádně vča·s napřed. Pokud zalobce z av noleoenským úřadem, z;!G<ládazamítruouti. Jednatelstv, Jest, zpraVIdla ~~ í ale může býti také zvl:íJštjícím se na smlouvě sluvebnl nelbo man a n, ách společnosti společnikům
ním právem společenským, byl~-l! ve s t ~<l;~_li mu vůbec uděleno iako
dán1o, jednatelství, neodv?~"t~ln,:, n;~oV t~mto případe Thelze však povaprávo společenske a zvlastm VYS~ . '.
zvláštní právo výsadné, plyžovati jednatelsl<ou funkCI spolecnft<:'ll za. ~ toho z~e všicí lluvoc\n1 spO'~
~
k' To plYl1e JIIZ z
,
ni()ruc~ z.e; smlouVY spa I,e1c:ii1S e. "
"b
tak staLo ji'ž samlGU slmlouvDfu
lečníci byli k jednatdstvI P0V101~1l1, t~~ a <se dle společenské smlouvy jest
(§ 9 spol. smlouvy). plyne ~~} z I~ (J, ve "tšinou blasů. Konečně plyne
odvolání je·j:natele mozno tnct;rrJlll~~?~, ~ § 14 změnY a možnost jejloh
to' I, z toh<l, že' sama smlouva ~re po ~ ~, to plyne z ustanoveni interní
v jednatelství p;[}. přípa,~ hkvlda3e a ':dl~ate,lů se počitá. Není zde tedY
úmluvy společmku, v nIZ s·e zmel10U ,J slu společníků, by se nepochynižádného důvodu podl~ smlou~~ ~~~dnatele oďvlol",ti, jak to ustanD~
oovalo o zákonném pravu Spl~ ,ecm I ~ 'ků odvolati jednatele, v:íJzáno
vU'je § 16 zák Jest ovšem vravo §Pt/~T zák na důležité důvody. Jak<l
smlouvou společenskou (§ 8 (3) a ,~", se ~polečníci podle protokolltl
tak<lvé ďůležité důvody ":;.edlr u~n~SeJICI a'"en'l ostatních spo,lečThiků ža~ . d
k stkal10vam a nr u
..
"
o vaIl1é hroma de Je n.a .
'
olečníka nedbalost ve. vynwvall1
lobcem, napodoben! p<ldPISU elTU'heho s~ edení' agendy. Žallobce po,pře1
obchodnich záležitostí a ~odbor'::lJOke ~aThOViSkn, že není tř.eba obírat~
však tyto důvody. Soud .vsak ~to2~" ~a, s e sporu o neplatnost usne~l1'
se těmito důvody am Je1~sh ?uleZ1J~stl ~ep ná!. 241). Vždyť spo,leomku,
a že staČÍ, byly~li při usnasem ;tve ~:,y šl v· tom případě že' byla porukterý z jednatelst,;rí b71 odvolan, d~~~lu s ním uzavřená, ~ebo stalo-li se
šero smlouva sluzebm nebo man
' 'h adu ~skod" a zákon v § 41 po'
b
" Vll'b ec b ez d'vodů
J formalmch
"
odvolam
l i , žalo a oD>~ na
. r
dů'Vodu
a z ta k 0skytnje žalObu o zJ?at~čl1!o;;t ~snes~m Jen :~Io.uvě odporují a nemí'lli tin;
vých důvloďu, ktere zreJme zal<onu nebo
n! prOjednávám o závažnosti
tedy připustiti ve sporu o ~eplatno~t :~"e~álně tyto důvody jsou v l1snedůvodů od'l'olání jednatele, Jen~om k g~ O~y dúlei,óilté pr'o' odvolání žalobce
se1!i o odvolání jednatele ",ytceny. ~vo "t~ ny byly a nenl prmo, kdYž
z jed[mteMví v usneseni v.~lné :.~o~~O~i vro~~~dovati nemá (repertorl~n;
soud v tomto sporu? jeJIch, : ez cl 1\ skutečně díwody, pr<l odvolam
nálezů 6. 241), závaznou otaz aj zV'~. nic To plyne i z úvahy, Žle funkce
;pdnatele důležité, vskutkn zde by Y C,II_ 'k:
kdYž většina společníků,
'"
~, ,
d' ěře spoleem II a
I '
jednatelská, SP':.CI:::'~ na. UI"- (§ 9 l't h) smlOUVY), diIvěry k odvo. anemu
I.
v tomto př1pade třlctvrtmova
I

spde.čniku nemá a jest zde kdy zřejmý rozpor mezi odvolaným společ
níkem a samOu spo·lečností, bylo by nejvýš na pová:iJenou, by společník,
duvěry nepo,živající, dále ve své funkcii jednatelské moh1 působiti a tim
ohrožovati zdárný vÝvoj spoleóeuského podniku, až do rooolrodnutí s.paru
o zmate·čnost. O d vol a e i s ou cl zamítl žal·ob1l zcela mimo jiné z těchto
d ů V {\ rl ů: Odv'O,lání žato'hee,pokud na:Padá usnesené odvolání žalobce
z jednatelství, n.ení odův'Odněno. Soud prvé stolice 'Opřel své mzhodnutí
, v tomto směru o dúvody, které se v podstatě shodují s důvody rozhod"
nutí nejvyššího s'Oudu ze dne 5. května 1914 Rv II 427/14 rep. čís. nál. 241.
Odvolací sond sdílí právní názor na'Pl3den&ho rozsudku, že není zapoc
třebl zabývati-se v tomto sporu důkazem
tO'm, isoucli sk1ltečně dány
okolnosti, které tvořily důležité příČin.y, pro které byl ža.l'O.bce odv'Olán
z funkce jednate-1ske. Valné hromad'č ze dne 17. kvetna 1920 byly navroovateJem sděleny 4 příčiny, z který,ch b:y110 navrženo zbaviti hO' jeď
natelMví. Příči~y tyto byly 'uznány důlež,tými v.e smysll1 § 8 odst. 3
společ. smlouvy, hy odvolán.í Jeho z jednatelství odůvodnily. Má-li žalohce za to, žepříčin.y tyt'onejsou dány, popírá jejich e·xistenci vůbec,
ne"vrdí VŠ<1k, že hy O'l<oll1'osll ty nehyly důle'žitými příčina.mi, kdyby
pTO'ká'zány byly. Kvalifikovaná většina vaJIlllé hromadí!, ,poOzůstávající ze
samyoh ·jednatelů, mo.hla z vlastní vkuŠle",ostu a z vlastního styku· se ža"
lobcem jaklo SIloMedl1atelem s dostatek se přeslVěďčiti, jsou-li okolnosti,
uved,mé . pro. odvolání žalobce z jednate,lství správnýmii a nebylo proto
důvodu, by navrhoOvatel sám .sjloluj,eo(/nave! sná§e,1 'Pro své ,a, svých spoJ.u~
jednatelů vlastní se7.Jláu(další n·ějaké důkazy llel} aspoň osvědčen,. Zcela
p,ávemvy]oučll proto soud .prvé stolice tutoO důkázní otázku vůbe·c z tady
svých úvah. Odvolací soud spokOjuje se formálním posoim,enlm uvedených oU<Joln.ostí' i'edině po té slránoe, lze-Ii v' nich spatřitI důležité "říčiny
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pro odv,Q,l,aní

čn~

'l1Ii'c, a

dospěl

k náz;oru, že uvedené okolinosti jso,u

,p·řÍiči

nami důležitými. Ne,'rovnaJlosti při spolupráci, chlkanování společni'ků,
urážlivé výroky vůči těmto sPOleočrlíkúm dlutno považovati
důležito1l
příčinu, nebOl! zájem spo],eoo<lsti vyžadl1je naprostou svornost a kolegiálnost p,řiI vederií&pole'čno>sti. Neméněvzbuzuje napodobení podpisu
jednatele Ž-a ,při pod'pisování firmy žalobcem v óetných pdpadech .pr:ícvem ned'ůvěru; nen-Hi však vzáj'emné důvěry mez] jednately, jsou tím
zálimy spo].ečnosti vážně dotčeny právě tak jako nedbalostí při vyřizo
vání <l'bcho-clnkh záLe·žitostí a neodbornickým vedením agendy a vypracováním kalkulačních nabídek, kteréžto, vady byly žalobci vytýkán.Y. Dů
vody tyto byly přijaJy a uznámy kvalifikovanou vetšinou '/' všech hlasů
podle 'ustanovení § 9 spol. sml. Správně poukázal soud prvé stolioe na
to, že zří'zení j.ednatelfl stalo, se sice ve společenské sml,01lv·ě, aVšllk ni'k'oliv jako ne'odvolatelné právo ieduo'llivých jednatelů a .prolo nemůie
žalobce odvolání svému zahrániti i tímto spor,cm, který má jen určitou
právní tendenci, smMuj1cí ku zrušení usneseni z důvodů, v § 41 cit. zák.
uvedených. Proti vůU 'I, většiny spole·čníků nemůže, trv.ale zůstati žalo,bce
jedm.atolem, ie-li vůle tato projevena způsoOb<lm, odpovídajícím smlouvě
spoI'e·čen.ské a záko·nu. UvádHi žalobce v odvolání, že, musi býti soudní
forum, které rozhoduje o tmn, jso-u-li zd'e důležité .příčiny 'Pro odvoláni
jednatele, i když mu llizvzešla žádná materidní škoda z od'volání, dlužno
k tomu poukázali, že za immaterielní škodu společn'rst vůbec neručí pro
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Odvolání ž.al,Qvané spoleLčnosti jest
nedostatek zák<mnÉhc, ustanovení.
však ndůvodněno.
,
'I
'
a bezúčinnou
.
,
I ľ sil usnesenou zmenu s anov z
.
Soud prvé slo j 10e prc1.a ' ""čin' že se jednalo veskrz o zvláštní
ve všech bodeoh v podstate z te p} 1
lele že proto ten který jedvýhodu (prospěch) pro toho ktel'C'~o, le ~~uče~ a súčastnil~l" se' přes to
natel hyl dle § 39 (4) zák. z hl,"~o;,am ~ t~ ~'m 'nehledíc ani k tomu, že,
hlasování, že bylo ce~e hlasovam n~~:
'všech hlasů, proti a jeden
hlasoval-li žalobce svyml 10 hl~sy"
h se právě iednalo z hlasování
z ostatních tří iedn,ate;lů, o le:h?z ,p'~o!sp~c h hlasú kieré je 'dle § 50 zák.
- b ne
y l' a d"'lla ve:tsma
vs e c ,
,
byl vyInucen,
~
'1
5' tímto právním p'O'SOluzemm
zapotřebí ku změně spoleoCen~ke sm ouvY'_e ne'edná se v žádném v,ři
v,tioi odvolacíso'ud nosouhlaSl, male ť~ to: ~rosp~ch po rozumu § 39 (4)
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pa;dě navlrž,ených 4 zmčn stanov,'o a ovy , ~,~

Iuooval ŽádnioU z na-

zák., který by nčkter~ho :po]eóníka z h~~S~~~~~t:ro určitému spo!cčníku
vrž,ených ,8: usnesenych zmen ~tanov 'b - jednán byl. nanejvýš teprve
Jako jedno,otlivci nějakého prospechu, lnY rz _l; d' státi mohlo' neui zde
' onost ahy se ta< p-o pn~a ,e
"t
podkIa d pro bII dou
",'
-'t 'h spoIeční1w z hla,sování dle Cl.
'
ek
pro
vyloucem
m'Cl'
e
"o,
.
,
'1 dk
prOlk pn dmm :,
o , , , • " "'1 , ' ne.pllatnc'str hlasovám na,S-10
e:n
zák ustanovem a nemuze b'S-,r h reJel o· ',,, \ cm obmyšl1eného spote-c.
'h hl
"'ednotlivé 10 prospecl '
'"'
v
ne'P'řípuS'tne 10

as~vam J

~

;a'

,'8,

:19 zák nstanovuj,e zcela jasne,

ní'ka, to tím m:éně, ze po:s!eÓ'111, ods~~:ee~
iednaiele nebo' má-libýtl odl
že, má-li některý spol.e,čmk b~!l zn, y: "
e' ob1mezen ve y~rk'onu svého
~Yadu není pn usnasem S t ' ,
l' ,
vollá'll Z 10'IIo to Uf " , , ' _"
, takto
příští jednatel ku h asovam
hlasovaoíhopráva, ,Pnpoush-!, se
, ,len úsudek a majori ad minus,
o svém případném J'eclnatels,tvl, Je;:t vdovO. " h menších výhodách, jemu
~e smí hla:so'Vall také o sve c,dm~n.e va Jl~~;tnutých jak" ekvi,vale,nt za
ja:ko ostatním jeclnat,ellum ste!nOn;Brn~o:to směru všechny úvahy mtpapráce jednatelské. Tlm s,e st,av~l~l~ě 'I, hlasú bezpřed'mětnými. Pukud s~
de'ného rozsudku nedoc!Iene vets 1 v'
hlasití s názorem žalov,a:ne
týoe jednQ,tllvých změn s!anov" d' ~zn~ t~~~e čtvrtého § 8 společenské
stra,ny jak,o odvolatelky, ze zruse11l0 ~ 'P'l"lp'uštěním jednalelů k úča, vno'ce'n'n'o s neobmezenym
, "~o
smlouvy -nenl ro
a to vzhledem k ustanoven.l:- z'a'1\JO'll'a z'e .
stenství v ,lconkurencmn: po~mk,u 1 t sti vS.echna ustanovení zákona: z:
smL, že zu~tanou 'V ?Jne, p~avn,l P a ~~ud nebyla ve společenské smlouv~
dne' 6, hř,ezna _191,l6, c~s, 58 :. zak ť ce nastala plná platnost llstanovem

°

v

':

'

,,_.,

změněna. ZruseUlffi ,~:rtc~v.aneho ~ el~ av volení StP,ole,čn-osti činiti'. -obchody
v

§ 24 zák, že jednatele ne,smeJl e~, s,
' , u' c-et a nesmějí se ú,čast
,
"
, ď "1 ~ ni 'na .sVU') anl na OZl
d
v j;ej!m obcllocl,:,m ',:, v,e Vl 'a, , ' ,', "kleré společnc>sti ste,jnébo obch,;nilt~ jak,o osohne TUC1CI 'spoI1:<:,rucl "u. ,n"~;l no způsobem v ,odstavci druhem
nílloodvětví atd. ?V'olem~,:n~e t; II ř~d;okÚ,dáno, když pn zřhelní spo§ 24 zák. uvedenym a muz:, ~yt p o',eóúkova neh účastenství hyly
kčníka za jednatele, takova ,cm~ost sp 'b' l' ym'ln,'eno' hy se j!ch vzdaŤ.
,
1 ' 'k
pres to ne yo v
'
,
,
známy nstatmm spo ecm 'um a
t"
dn tele v -konkurenčním "P'odmku
,
I
pmto účastens Vl J,e .a
-'
'h
Zalmn ne'Vy ucule,'
, ,
' ,'kt, k poruš,en zákon Znlsemm ono' o
z,a, všech ok-ohmsll a nem proto m era dl I'isté míry jen přísruější zákaz
'8
1
1 který obsah oval o' J
v ď
o-dstavce §~ Sp?; sm-., , .
1 'V - };ať .přímO' či n,epřím,o«. Pone'va".z na
účastenstvl v ClZlm p()dmku s o Y § 8 ,1 smlouvy nebylo ucmeno
miste zrušeného, čtvrtého oďstavct,e
en~lP.i' '24 za'k neoobomezeně; o' ně-,
,
, '
' 1 ť ,,' uS anlC'v' ~,

?r

zavázali Při společné náma,ze všeleh

jest myslitelný úspěch talm,vý, že dodlený čistý zis,k kry,je zvýšenou odměnu jednatel,i, aniž by bylo ll'tno sáhnouti na kmenový kapítál, kte'rý .má arciť zústaú ne'ztenčeným, Nao'P3'k jest zase myslitelným
případ,že' by při ,pasivní nebo takřka piasivn'Í hil.anci nestačit čistÝ zisk
ani ku zapola,cení dosavad'ní odměny, měsíčních ,500 K. Zákazu pevných
úroků po rozumu § 82 zák. nelze obdohně užiti na případ zvýše'!I! odměny Jednatelů a spatčovatl v tom skryté po,skytov<ťuí pevných úroků,
TI'elboť nejedná se zde, o' zúročenÍ'-podaů sipo}iečnúků, na které tito. nároku
nemají,nýbrž o 'Odměnu iednatelú, kteří musí býti za svou námahu odměněni a kteří nelnusí býti ani 'V"ati z řad s,polečníků. Pokud se jedná
o změnn odst. 1, 4, 7, 8, 9 § J4 sP'oL sml. va,lba Hkvid'a'lorů na mTstě losoválli afJ.. uvádí napadený roZsudek pr.o bezúčinnosl dotyčných usnesení
hlavně

jen s·ouvisl'Ůst sle změnami, shura ji'ž uvedenÝ1mi a dle názoru

první stolice, neplatně odhlasovanýmÍ jla'ko ,celku, v druhé řadě pak důvod,
že se' jedná o zvláštní, spo!eče:nsOoo'l1 smlouvo'll za:mčené právo jednotUvÝeh' jednatelů pm úřad likvidatora, jd nelze odvolati 'bez souhlasu
všech jednatelů, tedy ižalohce, a 'ko'nečně· že se jedná o pro'spěch společníka-jednatele dle' § 39 (4) zák., kterýžto' prospě"h vY2)a!duje vyloučeni obmyŠ'!eného z hlasování a činí nepLatným usne,sení, pro, které hlasovaF iobmyšlený. S pO'sle'dním z těchto tří důvodů netřeba se již zabývati a dlužno poukázati jen k tomu, že, .00 již shor'a bylo 'uvedeno, že
urči'tého jie,dnatele, -nýbrž -o změnu' řízeni
při ustanovení likvidoa:turů, která ste:jně se dotýká všech jednatelů, nikoliv

se toUž nej-edná 'o ,pro<spech

v

osobm

,by tím záToveň Sivázátn'a 3/4 větši1nla Se svým práveml, zaručenými SPCIlečel1skou~ smlouvou, usnésti, s,e na' změně' stanov, a :odvolati. j-ed'nat!e1e

V'

,o,

čen.skému podniku věnovati se
jednatelů

těoh, kteří později v době likviď'ace budou
důvodu tÝče, neměl žalo,bce společenskou
sml-ouvou zaručeno.ll neodvolate;lnost Z úřadu jédnate~e, nemůže se proto
touto zmiěnou -p.okládati za zkr.ác-ena ve svém smluv-ním právu oSIO;hním',
n~brž m1fsí si dáti líbiti odvnIání jednatelství a tím i případné vyloučení
z úOa'SUpři nabídkovém říz;ení ohledně přev"et1 závodu. Měl-Ii by ža-

o

žádné nove usnes:m, pal ~~n:'.1
k ~ ne o nějakém prospěchu,
iaké.m PO'r'ušen'Í zaknna nenl' recr, ta, e

pro toho ktci-ého s.polečnik,a',-. o čemž by],o jiiž shora vše,obecně

pOjednáno. Změna odstavce čtvrtého § 12 spoj. sml., ZVÝšení odměny jednatelů z 500 K na 4000 K měsíčně, odhlasovaná většinou 'I, hlasů všech
spole,čuíků, není v odpmu se zákonem. Jak již bylo shora uvedeno, n'eje,dná se ani v tomto p,řípadě o nějaký prospě-ch jedno,tlivého spolemika,
nýbrž o jeho, od'měnu za vykonané práce jednatelské, Původně stanovená odměna 500 K noní nezměnitelná, neboť společenská smlouva ne'o,bsahuje v tom směru žádného zá:kazu, naopak ,plyne ze vzrústu agendy
jecLnatelské při podniku déle trvajícím zcela přirúi'eně nárok j,edoatelů
na vyšší odměnu, uváží-li se ze,jména, že, s,po}e-onost stavftel;ská, zřÍzená
toliko s kapit:'tlem 200.000 K, ne'!ťj tak spoleČJ1,ostí kapitalistickou', jako
spíše, což vyplývá z jejioh stanov, společností založenou lla práci a
Q.sobním při:činění vŠiech jednatelů; odpí'rRti jednatelům zvýšení odměny,
uzná-li je valná hromadaodůvodn.ěnou, neshod'ocvalo by se s loulo povahou společnús(i. Uvažovati o tom, zdali zvýšení 4000 K j'cst přiměřené
kmenovému jmění" j'est bezúč;Clllnn, nebo,f v této společno.sti nepracuj,e
loHko, vnesený kapj,tál, nýbrž oelé síly'všech j,ednatelů, které tito spole-

však n'l'nějších, nýbrž teprve
v úřadě. Pokud se dmhého

lobce s Y. hlaSL' smluvni nárok na udržení dosavadniho: stavu věd, byla
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důležitých příčin, COž by bylo, zřejmou křivdou. První z uvedených
dilvoďů padá sám sebou ' nelz;e-li vůbec mluviti
o neplatnosti hlaso'vání
• a odpři odhIa-sované změně .odstavce čtvrtého § 8, zákaz konkllfence,

z

stavce tře,tího § 12, zvýše'ní odměny. Nebyl-li žádný z jedn"telů vyloučen
z hlasování, tvoř.i\i jednatelé Ž., U. ,a 1(, se svými 30 hlasy .optoti 10 hlasům žalobce nepochybnou většinu '/. hlasů z celkových 40 hlasů vsech
spolemíků ve valné hromadě přítomných a zaslupuikích ce,lý kmenovÝ
kapitál. DOity-čná usnesení jak ol1ledně změn stanov tak i ohledně odvolání <jednatelství žalobcova o<Clp.ovídaií úplně podmínkám zákona a ne'Odporují s'po'leoenské smlouvě, proto pochybil na'pa~enÝ rozslldek, když
žalobnímu nároku 00
sta!llov
.
Ne j v y š ší s o u d nevyhc'Věl dovolání.

~o, změny

vyhověl.

Dův'Ůdy:

Žalobce domáhá se toho, by usnesení, učiněná na valné hromadě :b:ilované spoliečnosti dne 17. května 1921, u1Jllána byla neplatnými, a to jak
po stránce forme'lnl, tak i hmatné. V první řadě jde mu -cr usne,sení, jímž
Zlbaven 'byl, jednatelství, v c!ruM řade j o llsnesení dal,šL Dle- d>o:volacího
spisu ,posoudil prý odvolaCí soud věc nes,l'ráv,uě 'po stránce právní (§ 503
čís. 4), předp-oklad rozsudku, že žaloboe nebyl ostatními společníky zasko'čen, -odpwuie prý procesním spisům (§ 503 čís. 3) a ří'zení je !>rý
neúplné (§ 503 čís. 2), je'žto soud nejednal o. tom, zda ostatuí s'Polečuíci
měll skutečně důležité d'ův.ody k tomu, by žalobce z;bavilli j.ednatE!\ství
(§ 16 (2) zfuk. o sPole6rtostech s o. Ll. Co do stránky lcrmelní došlo;
k usnesen.ím, na; jichž neplatnost se žaluje, -tlm způsobem, že svolána
byla na 17. května 1921 vahrá hromada spole-i5níků, 'k n'ž byl žalobce
pozván c!opisem. V tomto byl,o ja-loo pa.řacl uvedeuo: 1. změna §§ 8,
12 cl, 14 s!>oleče.rrské smlo-uvy, 2. vo,lné návrhy. Žalobce podal hned
př,ed valnou hromaelou odporpTotl jejímu svolání i pro'ti navrž,eným
změnám stanoiv. Přles to účastnil sei hlasování svým právním zástl1pcem,
jenž b'lasoval proti návrhu na změnu stanov, byl však <ostatními společ
mu
níkY' p-řehlasován. Po tomto hlasován,í prote'sto'Val valobce protllo ,
hy jednáno bylo o návrhu na o,dvolání jednateJiství jemu smlouvou společenskoupmpůji5eného, ježto návrh ten nehyl na del1nímpO<řád:ku a jednáni (} něm mezi volnými návrhy bylo ne'p,Hpustné a nezáko.nné. Přes
to bylo však hlasováno l o tomt~ návrhu, jenž byl ,!>řiiat hlasY c,slat!1lích
společníků protu hl~sům. ža\Olhcovým. Žalobce dovozuJe z toho v dovolání,
:ve byl .návrhem tím zaskClče" " ve uv,edené j'edná.ní o~t"tních spo,J,e'čnÍků
pf,[čí se zásadě věrnost! a víry. Odvolací sóud! však správně usoudil,
že žalobce ne'byl návrhy pl1ekvapen. Vždyť uvádí sám v žalobě, ie nebylo mezi nim a ostatními spnle-onlky dobré shody, m\mo to je zjištěno-,
že do,staviL 'Se do valné hromady s' právnÍ1ill zástupcem, COIŽ učintl zajisté pr'oto, by byl zajištěn, pron všem p\ř\padum. Není proto' pravdě
podobno, ve uvedené urrvrhY, zejména návrh na zhavení jednatelství,
byly pro žalobce pi[,ekvHpenim. Odporu-s<~ spisy podle § 503 ,čís,. .3 tn není,
a to i z toho důvodu" ve nejde' o skutkový předpoklad, nýbrž o úsucl"k,
jejž si odvolací soud, ,podle zjištěných skute'čností utvořil. Tvrzené pře
kvapení ž,alobco,vo, a porušení zásady věrnosti a víry nebyly by však
rozhodnými ani tehdy, kdyby tvrz:ení 10, bylo, pravdivé, Valná hromada

.

byla svolána skutečně způsobem, příčícím se §
.
'"
§ 16 spol. smlouvy vázána je i žalo Va '
~8 (2) za~.,
Jlmz podle
:"e~keré návrhy.
o nichž bylo jednáno, měly býti sdělen n~šespolec~o~t.,
o
určitě, a ne způsob~m shora llvedený~ Var;; si ~Cll1kun:' dle možnosti
podle- § 38 (4) záJk. účastí žalobcovou ~. ,a a yla ;esak napravena
v.odpor, Dovolací sou~ ,připojuje se Ú:I~ě v~eo~, us~eselll~h vzatých jím
d
p avn,lmu nazoru vyslovenemu v tomlo směru oM a . vY, •
wsl
,_
I'
m llIzSlml sou y. Zákon připouštl v S 38 (4)
. ovne, ve v~' na hromada může se
"t
.
'
platně
usnésti, i když byla vadně
ol' za b~ .omnostll všech společníků
hromadě proti všem usnese'
sv ,ana: , porem podaným !>ři valn§
§ 41 (2) zák., nevyloučil 'vša~n~l:t~~st:1 s~ zal.a?c~ práv? k žalnbě dle
elány u přítomno,stíJ všech společníků ~ ~ nese"l ~ech. ~avrhy byly poa žaloboe účastnil se obého Hlaso~' ,! o mc Jednano a hlasováno,
sleclky vadnébo svolání' valn', h
amm promo"nnl žaloboe právní dů
nosti jiich z důvodu § 38 (2) \: rs~adY a n:iffi<uže domáhati se neplatpodal odpor proti usnesení~a těm om;to sme;u nez~l~ží ani na tom, že
hlaswánim zbavil odpor ten účinno ~~o vadne svolam valné hrOmady;
jeho dovolávati se neplatnosti'
s I ,v lomt~. sI?ěr'u ~ může násl,eelkem
hmotného pr»va byla věc sr' II .:'esem Jen z jlnych ~~v,o,~ů. Po str»oce
zda byly povinny nižší sn~d a~~ po~o~zen,:: V prvn; rade jde o' otázku,
důvody, pro kle'ré ,odvolali j~d ~'~~tlt ~e ,m"lb ostalm společníci dú\<eži.té
nižší soudy opřely správně ná ne: .VI z.alo CI smlouvou udělené. Oba
vicleňskéh'O l1ejvY'ššiho SOUduzor s~~. ~ z~sadu, vyslo'ven~u rozhodnutím
Uvážiti bylO, že úřad Jednatellů llve,re~nenym v repert. ,na\. pod č. 241.
zaným (§§ 18 19 násl -k)
vYza~uJe" v!hledem k funkcím jim přikáO tom z A_ d:' t k' z~
~aproste duvery aspolI většiny spo~ečníků.
, "" uveTa a ova od'ílvodněna'
..
,"
dovatt so'ud, neboť záleží tu
., je pr,ave~, ;lh mc nlemůže lozho-

°

s:

vytvoří samLa jež jim nemlŮže ~Ý-t~lltřTI,lm pr~svedce..níl spo'lečníku, jeŽ! si

právo dle své vůle jednatele volit' vn~oefo.. Zako'li prenec:hal s[}()lečníkúm
padě § 16 (2) na důležité dů d I 100 va a!l, omezi,: toto poslední v pří'1
vo y. mezem to nema v' k >V'TIk
sou cl me rozhodovati k žallObě společník . d tl" sa UCl u, že by
zda dův'Ůdy takové jsou skute' , d' a Je ,na e stVl zbaveného o tom,
odv.oláním jednatele je i Objektl~~~ o~~~'oda !,e ztrát:,; ~ův~ry projevená
~ell! v t'Ůmto směru učiněué odpovídá n 'Ie ~.~nat Sta~1 upl~e, když llsnel1~ak nemůže býti spo!eČ1,;kům 'ak . a Zl os em S ~1 {JIS. 1 a 2 zák"
very jejich z dúlež,t';ch důvod" J. o Jedna:te! vnucovana osoba, jež d'Ů
nost usnesení stačí =v' tomto S;Ol~~ml u~:den~fc\ více nepožívá. Pro platlečnici důvody takoyé přl valne h ~ro ~~ana " utečn~st, že ostatní spoO ,skut.kové p,,,,aze a clúležito,ti ď;v~~ůe ndn~
kvdna žalobci sdělili.
neuplne, byť i nebyly -pro\'edery ll" k
em treba Jednat!. Rízení není
nuté, a není tu dOvolacího dů' ~,',' ~l a"{ v to~to směru ža1,obcem nabídna nepla'tnost ostatních il'no,~;.tU e I 5,03 CIS. 2e. ř. s. Zalobní nárok
h
n~nýsh z čůvodů h111otně~r~;nichP::d~~o~;nil r?~a:ě d~e 17. k,;,ětna uči-

,?

v.

mm,

::e usnesení ta neodpovídajÍ' zák' '

I

'.

za o ce vvse~)becnYm tvrze--

by sam pátral P'C\ skutkOvÝch _,. onu a111 smlouve, preneohav soudu
zamítl ža].o,bu i, v tomto
tohoto tvrzení. Odvolací S(}Ud
]'obce vytýká sic,e rozh-cdnU'Íí ~o~s e' av. PO?'mí,":ek ,§41 ČÍs. 1 a 2; tase vša.k .Ina' všeobecné pvpření s~rá~spr~vn: P~~VUl plQ'S'ouze~i, .omezuje
pOukaZUJe- na správnost
' ,', nosti d~vodu rozsndkovych, anebo
neodův-odnil dovolatel výt~~e~:~;~o
~~zsud~n 'Prvé st'Ůlice, Pi"esněji
raV'ne o pravního posouzení věd. Do-

směr po~lla~ech

ou,
608

stačí pmto poukaz na správné důvody nozsudlm odv'olacího soudu, jež

odp{widaií jak spisům tak i zákonu, Výtka dDvolatel:Qva" že ~padenYn;
usnes,enim dostalD se ostatním spol,ečníkilm bezprostredmch vyhod, n,eru
oclůvoďněna skuttovým jeho přednesem, O zrušení zákazu konkuren~
nC'ďá se mluviti, j'ežto § 24 zák, pone:chá'n byl ~e~. 1~ sml~;uvy v~la.Inosll.
Změna § 8 stanov nemá proto významu, jaky 'Pnk~adal Il procesm s.ou~;
Zvýšení pIatů jednat-e!skýeh a změna ustano"elll o l1k",dael ue,nal~Zl
k přípaďům uvedeným v § 39 (4) zák., nebot jde tu, vO' ~stan~vem vseobeená, jež netý'kaií se urči:tého společn.íka. Ze by':, zvys,em pla~u jednatelských spojeno bylo s nebevpečim, jež ž~J.c:bce' hc: ':' dovola:m, ne}ze 'P~:
SO'uditi bez zjištění skutkových okolnoslt, z mehz hy vpatmYb,IY Y ,
clělko"é poměry společnosti, jichž však žalobee neprednes!. v Odvo a,c;
soud posoudil tud,íž věc správně 'Po' stránce práv'11í i v tomto smeru, a nem
tu dúvoclu § 503 čís. 4 c. ř. s.
.

I

Čis.

s o II d p r v é s t'O I i c e přiznal pachtýřům požadované pozemky dQ
vlastnictví a vyvrátil námitku vlastníkovu, že na pozemcích jest jilovi1ště, jehnž p:otře:buje k pr{Jvozu ciheblY, poukazť;m k tomu, že p,řierlpis
~ 5 zákona vztahuje se pouze na po:d'1'i:ky, jež tu byly v době v:\Chlášeni
zákona, čemuž však v případě, o nčjž tu jde, tak nebylo. Re k u r sn!
s o ll:cl- zrušil -napadené usneselní\ ,a lm,řJIdH prvému soudu, by vykon:ali
další šetření ve smyslu vlacsúníkovy námitky a pak znovu rozh'oidl.
EI ů v oé"y; By 1:0 zjištěno" že' v bezp:fostředn;; 1J!JÍ!zlmsti PO'žado"aných
pozemků jest ro·zsáhlé jílOviště, jež náleží vlastníku požadovaných pozemků. Pře,diP!i's § 5 (2) zák vy!kláclá prvý s.oud'příHŠ\ 'úzce. J'í'lo,vlště
jest již zailolženo, pc,dnlk ie",t t"dey již tu. tre'bas pouze v počátcích a bylo
by llehorázL11iostl~ kldyby D.d'p;of,em jed:noho z pwchtýrřů plrotÍl 'příje,tí n-áh,nadnieh pozemkú byli zmařeltl pcditlik, s:1;Jbujic1 značný ro7lkvět. ZáklOn
chce zaiisté vy'l'u:6ovati v § 5 nden podniky, jiz tu Í'SKlUcí, nýbrž i ty, j'<Jž
teprv maj" býti zřízeny.
N ,e j 'V Y Š š í s o ll' d obnovtl u'S'nelSťmÍ prvého soudu.

1748.

Předpis, že usneseni, povolujici pozná~kn pořadi. Iz? vyhotoviti pouze
jednou, platí i tehdy, povolil-Ii ji teprve soud rekursm.
(Rozh. ze dne 4. července' 1922, R I 615/22)
S oud prvé s'lod;ce zamítl žádost za povolení p.ozn~mky p'Ořadí,
rek u r sn ls {} udžádosti vyhověl (~ nařídil, by kro~ě zadatele bylo
vyříz.ení rekursu ,doručenO! i hanoe A.
,
" _
Ne j vy š š i so u d změnil usn.esení rekursmho so~du, p.otud, ze z:usll
jeho phkai, by j'edno vyhotovení usnesení rekursmho soudu dorueeuo
hy,lo bance A.
Dúvody:
v,

,v.

Tento vHkaz 'Odporuje ustanovení § 54 knih. zá~., že' o ~yhovění
žádosti za kníhovni p.oznamenání p'oiacli, ve' smyslvu §§,.53 a, nasl. k~lh. (,
zák. lze poříditi pouze jediné vyhotovem. Teulo. predpls pla!l dle· sveh~
doslovu i smyslu tpro druha:, slolici,. jež, !,měnl~šl',zamlt"cl .:oz;hod::t~
prvého soucloe, povoluje poznamku kmhov;J11ho' p'oradl, a e;hce ee!tú z . u
žíván'í toholo Zlařízení, j,ehož zatajování před nep.ovolan~ml ~,SO'bar:'l !e
v z\jmužaclale:\ova úvěru, zvláště, ide-li,jak V tomtopnpa~e,. o zan::.Y~
šlem\u zá:půj6ku. Sluše10 se proto dovolacímu rekurs~ vyhovet~. a ZruSll!
zmítl~nýpřika7, rekursníljo s·oudu. Bude ';" p,rvé sto hel, by uloztla bance
A. vrá:eení vyhotovení neprávem jí dO'l'ueeneho.
Čis.

Dú vo dy:
Dle p.osledn' věty druMhto odi"brvce .~ 5 zákona ze dne: 27. května
1<;>19" čís. 318 sb. z. a n. j'e's! ,pachtýř povinen, přijati na místě požac!ovamého 'pozemku plotbernlek náhmďní, lPotřebujecl,1 vlastník požaclovaného
pOlzemku k ďalHmu prov,ozu hor,llomů\ cih6fen a lin;ých pio'd,oonÝeh podnjků jakož i rybníků, nebo, z jej i c.h z Ji š t ě n í do budoucnosti. V ,oh",u vHpade,eb se předipokládá, že dolty·čný podnik byl tltl j,lž
v době, kdy zmíněný zákon byl vyhJ:álšen, t. j. dIn'c 12. če"vna 1919, po,.
nělvadž v duchu zwkonaa dl'e ustáLené i'Udik!atury rOZhoduje skutkový
stav v' Mto doM V1e všeoh směrech, důležitých pm nárok pa,chtýře, kleTý
n<e!sml .býti mařen p071dějším(! disposieeml vlastulka. I 'kdyby jiJ"viště,
oQ které jde, bylopov:ažováno za. p'Odnik ve smyslu dotčeného ustanovení
zákJcna, a ,požadované V00emky, iTIa! nichž 'v~as,tllfk chce postav,11i to.V'árnn tU! šam0100.r:é zboží, zapoze1mky, lich!ž jeJst třeba k ",aiištění jílbvElte. do buďoUC1l'osti, - vysvítá přece z dopisu a z vYžádaných sprsů
okresní PiOlitické sITlrá"y" že teprve· v roDe 1921 bylo za'P'oičato s ďohý
váním jílu ll! že ži"nostensk.o-pio!itejnlí l''lvolml k clobý<váni jílu až dt>sud
právoplatn,ě ,nebyllo ještě udělent>. Za toli:'!lto stavu věcí ndze dle toho"
co výše, vyI00eno:, vlastníku 'přizDlatj pTá""i, dovOllálvati se § 5 zákona
ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., a není t'Udíž třeba doplněni
nařízeného soudem rekursním, dlužno spiše za správné uznati stanovisko
prvn,hlO s.ouclo, jenž p'ožadované pQzemky he?: výhmdy Ip'řiznal p1alchtýřům do Vl'rust;J110tví.

1749.
Čis. 1750.

Zákou o zajištěni půdy drobným pachtýřům ze dne 27. květua 1919,
čis.

318 sb. z. a n.
v
d 'ků' • byl
Vlastník nemťtže se dovolávati li 5 zák. ve pro~pech P? DI .:!~
y
zřizeny až po té, kdy vyhlášen byl zákon o pozadovaclm pravu drobných pachtýřťt..
(Rozh. ze dne' července· 1922,R I 700/22.)

Nárok jednoho odvětvi státn! správy na jiné odvětvi jest nárokem
veřeinoprávuim a zilstává jim, i když postoupen byl osobě soukromé.
(Rozh. ze' dne 4. cervence 1922. R I 711/22.)
Ci'dlní rozhodnuti, IV.

39

611

610

Továrna "a: tabák v Táboře zaslala úřadu prodeje trubáku v Pmze
dráhou 180 beden tabálru, jichž převoz z nádnuží obstara,l," žalující zasílatelská firm,". Ježto se zjistil\), že jednBc boon'a tabáku scházela, mus~'l~
žal.obkyně uahradi,tj sloodu ústředuímu řed,[elstvf tabákové režie, ""cez
jl toto postoupilo svúj náhradní nárok proti dráze, jejž zasílatelská firm!,
zažalovala. Pro c e s ,n í s o u d ,p r v é s t O' I i ce žalobu zamltl. D uvod y: Žalující strana .odvozuje nárokY na .odŠkodně",í z § 84 žel. dopr.
ř., tedy z nákladllí smlouvy, podle nákladllího. [ij'sw s dráhou uzavřené,
a uplatňllŮe je vzhledem k tomu, že podle § 99 (1) a § 73 (9) žel), dopr.
ř., oprávněu jest uplatňovati práva ze smloUVY ,:ákla~í jak",~>říjemK;~
zásilky toliko úřad prodeje tabáku v Praze, na zmkladepostupm hstllly
jako posrupllice' toho:bo úřadu., pokud se týče ústředního řeďi,telstvl tabác
kové režie v Praze. Jak min;sters~v·u financi P'old'řtzená tabáková reži~,
j.ejižJto orgánem i'est zminěné řeiditelstvi ,a úřad prodeje tabáku, tak i ministers-tvu žleleznic podří~ená ŽleI"zni:čn, správa (žalované čsl. ďráhy), jsou
Wlřko s!ll'ávl1'lm\ odvětvími též,e práJvnické osohy, totiž stMu. Tato jednotl'ivá o.dvétví stáh" správy, i když se ozna·čují rúznými zvláštními jmény
jlaJko »vujensky«, »ž'elelZn'ičniÍ«, »filnančnf erláT«, itiemají pro nedostatek
jmění zv'l'áMni právnické osobnosti a: tím, m'éně maJí takoViOU osdb\fllo'st
jednotlivé orgány (úřady) těcht'o 'spr!tvn'ch od'větví. Ani okolnoSlt, Žle
tato oově'tví interně mezi sebou kOllají 'platy, ani ustano",ení § 1441 rybč.
zák. o nevřípu~tnosti kompensace u sltMnIch pokla.d"" np,ní dúkazem
'Oj}a'klu, nehol. vše to loe·st dťrsledlkemtoho, že· jednotný ~t.át, kte,rý )~st
označen s hlecliskia svých maj!elkovýc1h práv j'ako' erár (fiskus), r:ozdankován jest v jedtiiOltlivé správ.ní ohory HI že tyto p~o:,á?ej.í ,,:ez~ se~ou,
zvl,áštní súčtoválrí. Ani z další oko'lnosťi, že, jednothva odvdv! sltatnll
správy mezi sebou uZlavÍrají smlouvy, nelze odvozovati právnickou jich
osobnost, 'p!Cinevad'ž i tyto smilú:tllVY isllO'uží jen k úprav,ě V'záj'emného súčio
vání mezi nimi. Na zásadě jednotMlSti ,eráru, ,00 .do jeho právní osoby,
be'z 'Ohledu na j'edn.oi!Ji:vé· súčastněné obo'ry státní s'Právy zakládají s'e tak~
př-edpiisy -o iQ1Zn!a:čelní ·eTáru v ikatastlrlU 'PtOlZlemkovém a 'v p1o,ZiemkOlve
klnize, vyhlášené ve věstníku min. s.pravedlnos,ti z roku. 1901, str. 204
a 205 a nařízením ve' cI",e 2 . .září 1902, čís. 41 věstn. mnn. sprav. Nelze,h
'tedy poďl,clěchto vÝ"'OUů pniz:l1at!t odvětvím státní sp'rávy 'povahu ~a~""
st1atné :p:rávnkké O'Slohy, nemohou nabýti 'proti 'sobě slC1ukrUmlO!pra:vmch
pohledávek, neboť pojem takové pohledávky předpokládá, že t~ jsou ~.va
samostatné podm'cty 'Práv. Nejsoiu Í1edy vz'átemné !nárokY taklCJvych S'pravnkh odvětví státu s'Q!ukrlomloiprá~ními p'olhleldávkiami a není možné, že

by kdy takové 'správníorgány jednoitné právnické osoby, er"ru stály
. proti "olbě ve sporu jako žalolbce a žalovaný. DrOVlla tak, Mw podle
§ 1443 .obč. zák. zanikaln' .právo a zácvazek, kdykoli. tá,,,, osoiba' se s!an<;
v,ěřiiteibem Ia: zároV'e,ň dht'žníke1ffi" tak 'all1it' vůbec nevzniká soukromopravm
pohledávka mezi slplfávním'i: odvět:vímli téhož erá'ru, ;rzájen~l~r t~o'\~
nár,ok nell.ze' uplatňOlvat!ii ani př:ed squdy pořadem prava., a1U v nz~n:
správním, neboť jest vyhraž,en to1i(kn i'flltelrnfmu ","zakmnému s.ÚČto~am.
dotyčných resortú. V tomto· pIí,padě n"má tedy úřad pro· prodítJ taba'k,u,
pokud se týče ústřední ředitelství tabákové, režie ,v Pr~ze !a~,o. or,gan
fi'!!Ia:nčnií stMni spráVY. tOl je'st aeskosloK'elrsl\ťho eraru (fmancm sprava)
plroli že'iezltťci, to jest témuž čsl. eráru (železniční sl:r'~va), s"ukromo,~
právního. nároku na odškodnění, a I1pliatňuje tedy žalu]'lc! frrma JakO' po-

'stupnice oné strany (§ 1394 (J,bč .zák.) núrok, k:terý vůbec'S hlediska
hmo:tného práva jako soukromoprávné p()hIed'á!vání proti žalQv'a:né S'traně
po prá"u není, Bc který ani po'stupuí listinou, plrávnicky bezvýznamllou.
právní jsoucnosti nabÝti nemohl. Vzhledem k tomu byla· žaloba ve věci
samé zamítnuta. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsn!dek a odmiltl žakbu. D ů vod y: V to.mt,o spom jde o nácrok úřadu, Pll'o. prodlei
roháku, pokud se týče ústředního řediltelství ta.bákúyé režie v Praz~
~ako pLjemce zásilky (§§ 99 (I) a 76 (1), (2) žel. dopr. ř.) ptoti stáJtní
dráz.e, tudíž o nár-ok stMnÍ správy fiinanční proti státní správě že~e,miční.
Tato od"tltvi jediného eráru TIem'ají zvl'áštní, samostatné právnick{ osobnosti. Nejde také proto o nárok soukromoprávní, který pocll~ § 859 obč.
zák. předpokládá j,:'ž pojmově diva samositatné právní pndn}~ty. Spor
těchto dvou ,odv,ětví eráru má 'polvahu ve'řejnoprávn:í, "pročež je povo:lán
k jeho rozhodnutí (OOfic;vnání) úřad Siplrávrní a ne soud .. Na! v1eřej!11IoiPir[ťv'llí
povaze tohoto poměru n<)múže nióeho změniti oko.nost, že dotyčná dvě
oďvěrbvÍ m,ezli sebou uzavře:1a' sml'O Ut\!u do,pravní, ž'e stát tu vystuPuje
jako, podnikatel a pod!'e § 1394 'obě. zák" Žil: ta~báková re·žie. ja!<iol pfíj,em,oe z,ásiJky svá práva ze smloulVY dO'pravnru postoupHa žalubci _
poněvadž právním pOdmětem zůstává erár. Procesní soud stolice první
t~ 'vše správně v}'1s,tihl a dolíčil, ne,odmítl však dúsled'ne žallobu p,ro nepřípustno,t pořad'l práva, jalkpod\le § 240;' 261 C. ř. s. učilliti měl, nýbrž
ji v·e věci: zamítl. Bylo proto podle § 477, čís. 6 a 478 odsÍlavec prvý
rozsu'dek jako zmate1čný zrl1išHi a žalobul pro HC'pNlJ)ustnust pořa'dn práva
odmí'tnotlti.
. N p' j v y Š š í s o u dl nrevyh101v-č'l stí,žnO'sti.
J

DŮVOdy:

" Ji'ž z důvodu, které k Tozsudlku sJvému přiip-ojiil1 prvfT soucl, j;e vid,n!o,
zeso,;;d te~ vyhcvěl s!ce l1ámi~oe nedos·tatku aktivní legitimace, avšak
v ·dlaIslch du-vodech sv""ch vlastně jen dokazuje, 2)0 jde tu () pohledá:vku
vzrjklolL mJe'zj, dvěma státnímil úřady, ,o nrž múže hý'ťi l"'ozhodnU1!Oi pouz~
postupem administrativním a která své povahy nemění ani tenkráte.
když byla pos~lOup"ha oeoně tře11. ,z téholŽ názoru vychází i stolic~
d\rulhá, která oVlšem zcela' 'p'iří'pladnič poukázala k tumu, že poněvadž tu

,Sipr~vně mLuviti mo,žno." jedině n 'llc,pH'pustl1Josti DO'ňadu ~ráva, nebY1lo
s!l<avU'? . (rozsuclke:m) za:lohu zamíťUICm:,,,llýbrž že, měla ž8Jlo'ba odmítuu1~ byt, (us~esemm) pr'o nepřípulS~nost pO,řadll pritva .. Maje 10 na mysli
~oud odvollaew podle u:stanovenil §§ 477, čís~c§ a 478 odstavec prvÝ C.
r. S.a §§ 240 a 261 C. ř. S. správllě rozsudek první,hlo soudu zrušhl a žalobu usnesením ,prc, nepřípusťmost 'pořa,du práva odmitl. Jeclin'ě p'potí
tom?,lo.p~S(lupu podauá cl~'vo.Jad stížms( žaJovaného Ciráorl1 neniÍ, jlak

~ clt?'V'anyc~ ustan~:ve~rll, za:k<nna v~plývá), 'O'právněna. Jakmilfe zj:ištěno,
ze vec z poradu prava JeSlÍ' \"yi!ou6ena-, nemůže snud nijak věcí se, obfrati ~a ne,,;,úZie 'tedy žalobu zamítnouti, n\ýbrž jJlfá"č jen z důvodu tO:)10
'o,dmltnoUtI a zajisté múže žalUjící po té nárok svůj v cestě, adm-ini'StratWlnÍ upkl.'túov!ati.
'
Čís, 1751,

Pozůstalost"í soud může odmítnouti dědickou přihlášku je-li ze spisů
Ileb jiných skutečností (zakládací listiny rodinného svěř~nstvO Zřejmo,
39'

613

612

že podateli dědické právo nepřísluší. Pokud púsobí v řízení nesj'0rné,r:t
rozsudek, vydaný v předchozím řízení sporném. Púsobivost dluz~lO pnznali i rozsudku býv. nejv. soudu ve Vídni, jenž bYl vynesen pred 2S.
říjnem

1918.
. . ,
Není-li v zakládací listině jinak stanovenO, nabyva cekate1 práva na
držbn rodinného svěřenství smrtí jeho dosavadního držitele.
(Rozll. ve dne 4. července 1922, R I 714/22.)
Po z ů s t a lG s tn í (, věř e n sk)' s o udl zamill dDd3'te,.čné dM\~ké
přihlášky Jo,sefa h[abčt,o R-a, Anny. hrabenlk~ W -0<\ é a :fl;,pa, ;;ra?~te
NHHku svčř,enské pmilstaiosti vn :flllIlU hr~betl S-OVl jakc;~ I prrll.1as"y

prvých dvou ku svěřenské plOzilsta:lostí, po Glse,le hr",be~ce ,~o~e.
Rek u rs ní s o",d nevyho<vě\ nelkursům jmenovaných tn pnhlasova·telil.
N e.j vy š' š í s o II d neíVyhovel jich dovlolacímu re'kursu.
Důvody:

Usnesení v odvor vzaté neodporuje ani zákonu an~' spiSU a není tu
'pc;dmíne,k § 16 p,3't. z oL 1854.
'.
.
.
'D.ovolací reku,,"s Josefla' hraběte r'-a. My,lny:," Je uahlle:d toho:to stěžov.atde, ŽIC usnesert1lÍ- pozflsta'l}ostn~ihlO a rekursmruo' ~{)u,d~,
a,dmítajicí jeho dMic~ou pHhlruš!ku, odlPolmji § ~22 ?""'t. z r. 1854. P:edll'IS
tento ll'řes j'ehlo, kateg;otrioké zn;;;n·j'ruellze vyklaJd'at~ ..v ten ,rozum" zeo, by
pozůstalostuí s.oud byl he.zvýmiuečně povtnen prIjal1 kavdou dedl~kou
pfÍjhlášku vyhovuiící př,edell,a,né 'orme, i. kdy! ie,Hs.t?, .že ,.osoba J~~O
di\d!ic se přihl:a'šující dědického práva alema a ze pnhla,s'ka . proto nemu7)~
vésti k odevzdání pozůstalostí. pozůstalostní s'Oud Je povmen zkoum~ti
přihlášky dědické í P'O této' stránce, pokud nepř,ekroo6 tím, mcz~ for~al
ního, zkoumání. Zejména jest pov;nwols,t ta odůvodněna, byllo~l'il po,dano
vfce ,p,řihiášel<! děclkký;oh soM odpomjlcídh; tu zále,ž.í na tom:~y I OSO~y,
lúem8'jlCí zřejmě ,dě'dkkých nám)dí, nebyllY O'dkazolvany na POTWc! prava
a by neoeloišlo ke sjlmům buď j,'žpředem r,ooh01n,utym a'n~'bo Jl're;cle;m
he'zvýsle,dným. ZkO'mnáuím pfihlášek po této strá~ce a r'CJ:th!od?;va!mm
'O nich nepřekmčuje sloud p.ozůstalostní mez!, vy!~azMlýclr .mu :llz~:ním
nespmným, uebo~netrozhoduj'e Ol sporných práve;:h d\íclický,eh, ~'e-h ze
Sjlisů a j,ilných skutečností patrno, že dědlckéhů pr~: tu není. ~,est ?r'O~o
11VažKwati o tom, zdali měl rekmsní s'Oud shl'be'me n,evyv.ram~lne duvody prl(} rozhodnuti, ve dědické přihXášce JO'sefa hr. R"a - Jalmz : osj;atnlch stěžovatelů _ ne,dostává se dědického tllt.lllliU. Tl'tulem takolVym )e'st
tu zakládad listina fiď!eik:omisna, rod~nná,. sm1buva ze dne 17 .. kve,tna
1830 a byj,o uvúovuti o tom, zďa ste:žlo"ateilům Il'říslušináslupmc'k:é P'f'avo
ke ;věřenstvl z tét:c, smliou'Vy. Vyp lyvá-li ji'ž nutně ~ do:sllO,,'; tétO'
smlouvy, ž,e přihlwsivš,i se dědic ue,n! uejbli~ším ček~te,l~~,;k nas~p~
nidví povolal1Ý'manebo bylo-li odepřeno pravo to pnhlas0nemu dedlcl
PTáV1o!Jlllatn'Ým ro;slld!;,em sond,rl'im, hyU"!' 'P'řih!:ášky dMi:kié. odmitn,,~
po právu,. aniž hyl!' tfm porušenpře'dpis,§ 1.~2 pi",t. R,ekuflSUl' soud, a ,.ním
shod'n,ě 1 s'Oud plOzůstalostní. odmm pnhlas:kll J?sefa hl - R-a vz~\edem
na ro:zsudlky vy1resené lve sporech Qisely C-ove a Zd,eltky S-lYVe protI

\ otci Jeho Bedhchu hr. R-ovi. Jmenované ""kabelky svěře,n:stvi po'ul~á
zány byly po"ústalost,ním souďem ďl~' § 125 p,at. z. 1854, by na5Ťoup;ly
žalobo,u na Bedřicha hr. R-a. Ke sporům těm zavdaly podnět úmrtí
posledního držite:le svěřenství, :filipa hr. S-a, 'O' jehoi pozůstalost p'osud
jd,e, a dědické přihlášky SPO'rných str.an sobě odporující., a š'l,o v mich
o zjDštění, zd\1li Bedř·ichu hr. l~oQvi přiná'leží práv10 dMické po:d!,e mvede,né zakiádaoO lOstilflY. Spory zahá'jeny byly ti zeit11ského soudu v Pra"c
'bhleduě fídehl<qmisního jmění, 00 něž jde v tomto pozůstalostním řízení.
Ja:kož i II zemské'ho soudu ve Vídni ohh::dně da;];š~ho: fideikomisníhn j'.měn1
za.J&ádaoí list1ině uvedeného. Ke konci'- vede.ny h:yly 'P'OlTze spory zaháúené u zemského sO'udu ve Vídni, kdež,to u ze:mského, souďu v Praze
po~echánú byllo řízenlÍ v klidu. o,čel toho je zředmý, neboť rpr,o oba tyto
S'Q!llldy b".\nl' třetí stolicí ne~rvyšší snu-rl ve Vídni, a v)Troke,m učíněn,ý'm v jednom spom rouh-odnu,t byl i' spor v k!ľ',du ponechaný. Důsledkem rozsudku
vY'l1esenéhů ,olhledně č,ásti s'věřenstvÍ b'YI:o prlO:hlá'šenÍ Bedhcha l(-a z.e, dne
24. srpna 1918, j'ím'ž vy,stO'upi'!: z kruhu čekate:lú celého svěřelflsrvÍ, Rekmsn:í soud má právem rozsudky víde·!lského nejvYššího soudu za IO"hodné ± pro další Dtzt:ní púzů'Stalos'lní. Význam r,mzsu'dlm pro říz.e.ní nesporné je posuzovati dle, iiných zása,d, než jaké platí pro řízenI sporné.
To p'f1tnáší sebou j'ilŽ povaha řhenÍ nesp;ornéhn, kd.e soudce není vá,zá:n
p'řlmým, formami J'rocesnihú prá" •. Ne,jL) tu " věc' rozsouzenou v pro'Oesn:ím s:lova smys'la, vyžadudící nap1r,c1stOli:, tOjto1žnoist stran i sporné'h!o
přiedlmětu. V řiÚzení nesporném neff'olzno'duje se' znOlVa, o ;sPorné'm ,předmětu,
nýbrž uv:a1žuj-e se, [00 ,f'Qlm, jak p-ůsohf rozhodnutL ve sporu vydané na pomě,'ry, Jeli 'madí blý,ti trprav,eny fÍzenlÍm\ nesporným. ROiZs:udiky shora uvedenými r.cIzho'dav:a!o se o 110m, zda Bedřioh hrabě R. má 'děďicbo.u 2lPoŮso"
biIost podle zaikládaC'Í Ilistinly 'jako1žto :s,p,eci'á1lníihlO záJlvona, a byla, jimi! rO'zho(llnlU'tla, ,ot'á'Zika ná'stlllpnict;yÍ' }eho, ve svěř,enství po_ poskdu'ílm d'rŽJirteH
noholto, t. i. po zůstav'i~,e'H. RO'zho'dnulí te: dOlsta"i',o úplně. aby dLe .něho
po.s'O'u~e.na byna dědická ZPŮSObTllos:t syna jeho Josefa' hrab. R-a, a dle toho
naložen'O bylo: s dědkko'l! přlMáškcn tímto PlOdanou. RozsudkY těmi" Olp:írajJoírni se' IQ ustanuv.ení "rodiiJ1,né smlou"vy' ze dne 17. kovětna 1830 jaku
s:p,cdiálního zákona ,byilQ vY"sq!o,ven:Q, ž!e Beclřkh hrahě R. }est VylOll'Č-cl1
p,od:1e této r,odinné sm'I,ouvy z d:ěd'iictví a nástllpn~Clty.íl v část svěřensk.éihi(}

v

iměniÍ-, a Žie, IT'U právO' dědické a, nástu1plni'c::ké na. toto j'm.ění nep,řísllllší.

Rozsudky ty, t. i. jak v:i'rok rozsudkoyý, t3'k i dův'odY, jest Jlosuzo\Cati
jako, celek, nehoť "jlen dTe toho ~lze 'určiJJ v~Tzifiam jkh pro ktf.o řizení Ipnzů,:t~lost~~. Vz~led'em k tomu Pllsob( l"O~~dky ty ohleduě veškerého
}ll1em sver,c.nskeho v zakládající lli'stin-ě uveotené:hn, a ne.záliež,í na tom,
že bY'la jimi vy\Slovena nezpůsohilost žalovaného k dědictví pnUZe ohledni'
části svěřenství, jež Inení přc,dirnč;t~e;TI1 tohoto. řízení pozůsta11Q-stního. Rozsuc1oe~ upiraji~í děd~~ko~. ~působillios.t k. části svěřenství> z dllvodů J>alp[osté
llIe'ZPUSOhllŮ'sb, 'sp-OClvanCl v poměru rodinném, jeniž -odlporu'jc zásadám
stanoveným zakládací. Nlstino'u, pMuibl ohle,dně celh0ho svěřenství. Půs'Ob
nost jeho i 'C'O d10i předrně~u jest abso1lutnÍ'. TýŽ: úČ'lne;k mají však -U'v'cdené
rozs'll!dlky i- "co d'O osoh. Nezáleož'Í na' t-C':l"YII, ž,e s'TIranami rozcp'ře, by!l'i Bedřich
h:rabé R,8' uo je,ho ,potomstvo, Wlzsu,diek, zní pou'ze; proti němu avšak
P'fá\rnf pO'V8.1ha sp10rnéhn př"erdrněm.l přill1lesla Samq sebou, ž1C r/)zsudek
ten pús,ohí Hž l)i("od~le zásad zálkonného, prátva dědického JI .proti potomstvu
olslobYI je'ž byla (fl nús-tU"plnktvÍ vy:l I O'uče'l1a, \J'ylu1čuj'le tím i -'P1římé clescen-
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denly vylo.u,oenéhv. Rozhndováním O dědické ZPl1oo,bi'losti založené rodi:nou smlouvou na základě rcdiuných a příbuzenských vztahU jak k zar
kladat,c<li svěřenství, tak i k poslednímu drŽÍ'teli určují se rodinné poměry,
přizná'vají a odepkaií se práva vyp1rývající z poměru flO1dinného. Půsoh
nost rozsudku takového není O'l11lezena pouze na sporné strany samotny,
nýhrž je všeobecná. NczáJ'eží pr~~o n.a změni>ch, jaJké nastaly v c>svbách
SPOľ1l1'ch stran. ný'brž rozsudek., Tozhudnuvší o rodi'nných pom.ěrech pů
soN a;bsolutně j, pmli v~em dalším osobÍJm. K duvodům TO'zsudkovým
bylo nutno při,hléd'lJ.Ollti, o'všem jen lak d:aJece, pOkud mělo býti zjištěno,
zda důvody vylo,učení z nás,tupniclví týkají se jedil1ě osoby Bedřicha
hr. R-a, aneho celého jeho rodu, tudiž zda účinky rozsudku vztahUtií se
i'. na' jeho pOItomky. Nern~ PInTo sprá'vná vyt!k.a, že usnesení rekursního
soudu 'cU1!orá se o důvody rozsudko'vé. Tyto slouží jen k vYsvětlení, jakým
:tpůsobem došel 'procesní soud' k rozhodnutí obsaž,enému' ve výroku rozswdkovém. Pro- řízení pozů'Sta,lo~tní je nero'lhodno, pod>le kterých pnl\'0411 došel procesní 'So,rud k přesV'Mčení, že žalovanému nedostává se
dooi'ckéa' nástuplllciké zpús{)biJ.olsti. Zdie dostačí, Ve bylo uznáno na nezp'Ů!sobilost vypl:\ÍVa}íci z ustanoven! rodi'nné smliO[uvy 'a' slihající i potomstvo žalovaného. Nezáleží dále na tom, ž'e stežov."teJ uplatňoval ve
své p'řihlásce ded~'C'ké ,iJ jiné dúvody dědriJcl{é't1lO( práva. Je,diuý~m tiltulen\
dMickélh\J práva je TOIdi,má smlQuva ze dne 17. klvětna 1830, a vZoDah stě
žovatelův k této smlouvě bCY'lllVledenými rozsudky platně vyloučen, takže
nemůže z této smlouvy pro sebe žádiného prá:va ďovozavati. Rekwrsní
90oud. c<lmítnnv d6dickou přlhWšku stěžo'Vatelovu k pozŮ'std'Osti po
F~ljpn hr. S-ovl posoudH věc s'právě plO stránce právní a není tu tVITZlerré
nezákonnosti. TOitéž platí i o usneseni, kterým od'mitnubabyla přihláška
dědi<;ká k pozůstalosti po Gise,le· hr. C-ové. I tu j'e'ví uvedené rozsudlk:y
svůj absolutní účinek. Po odttnitu·uH přihlášek dMick.,ých nemá stiěžovatel
"ájmu na dallslm řízení pozltstaloMním, a není U1roto třeba u'VaŽ'Ovaťi
o fi(~:kUlrs,'U Jeho do; ,dališ\iho usnesení rekursního 'P-O přflp.a1drČ PiQzllstalostrr1hn
SOUdlt.

D o vol" ci ,r e k u r s A n n y hra b ě n k y W - o v é. Nesprávné je
tVlf7lení tohoto, rekurslL, že j rekursn.i soud zkou11U!1 dědickou pmlláškn
sťěžovatelčinu pn stránce h1mlotné a ne formální. K vyvrátC~ní této námitkYPostaéí po~kaz na důvndy nap"deného usneseni. Rekursní sotld
pos'll'zaval přljlU5,tnost dědic1<é přlhbášky té jako v pří'padě hoře'jšem pouze
se zřct'ele1m na právc:plainé roz,sudky ne1jvyššího sOUlcLu vídeň'skéhO' v usnesení, tom' b\l:í1že nazna'čené. Pos,[luzenÍ -p-ůsobnosti tě'chto rOizsudkú na řízeni
pozusta.lostní je rá.zUJ ťormá~ního, neboť týče, s-e výhradně právní stránky,
ne však sporných skutkový'ch okol"o,s!.í. Rozsud~(y těmi bylo vyřčeno.,
~e stě'žovateke nenáleží nástupni:ctví Vte' svě'ř'enství. Těmto rozsudkům
jest přiltiil(j týž ,Ilr:rvní účilnek na dědjJckou zP'lbobio1ost stěžovatelky, jak
tomll bylo 'V pří'pade prvním ohile,dně llose,a hr. R-a, to' lim spíše, ježto
ne.nalstal1a změna' v D50(bá.ch původ'ni'ch slporn~Toh 'stran, a rozsudky mimo
10 tý!kalllY se přímo pozl"ta'lostního jmění. POlstačí tudíž peuká:zati stě
io'Vatelku' na právní v;<í-vOdYCiOdo působnosti rozsuldkÍ1 shora uv:eldené.
Vzhlieďe1m k absolutní pO'vaze výr.o'klľ SOUdCCiVSkého v r{JZsuddch oněch
obsažel1ého ne",áleži v tomto řízeni na tom, že druhá sllor!)ástra.na' _.
Gisela hr2'b. C-ová i Zdenka hrab. S-ovA ~před po~áním této opětovné
dědické :plřihlášky umřely. Rozsudek len nepůsobil prdi l1im samotným,
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ní'brž půwbí,"zhledem Je své absolutní povaz·e OPltOti slěžovateke vzhledem ke všem dalším pretenden!ům, Vy]učuječekatelh1 uapr.osto z dě
dictví a ruástupnictví ve svěřenství. Právem stihl proto clědicko'll při
hk,šku stěžovlatdky k Po.zlrstalosti po Gisele· hr. C-ové týž ,c,sud, jako
při'hlášlm k děclictvi plO Fillipu hrab. S-ovi. Nerolzhodno jes~ že rozsuctkly
ty by!'V Vyn,eMny ne.jvyššim 'Soud\lm vlcleňským, neboť stalo se (",k .před
,28. hjnem 1918, tedy 'V dllbě, kdy týž nejyyšší soud byl třetí sOl]ďní sto.
licí pr.e, zemi, v ní'žleží velkostailli:y tvořící jmění. pozůstalo,stní a v níž
.půsohí i re,kursní soud. Ci'Zoze1ITl~lk-ym' stal se nejvyšší snud v.e Vídni- teprve dne 28. ř'íjna 1918. Právem umal pro:lo i sou'd reklllrsní účinnos!t
rozsudků vyclaných oním soudem před uvedeným dnem pro toto řízeni
Po.zŮ'stalostní, neh[,edě anl k tomu, že roziSudky těmi hyJ.YT'Cizhodnuty
sporné otáz,ky vyskytnuvši se 'v témže řízení po·zůstalositním, a že k nim
ďlošlo ua popud soudu ·pozústalostního podle: § 125 nesp. říz. NeoSpráv,ným
je vyklad stěžovactelky, že GiseLa hrab. C-ová, uznavší si'lnějšfprávn
Zdenky hr. S-o"é, vzdala se tím svého nástupnického práva. PrqhIášení
to, jak palmo j," z jlrotokolu, neslalo se v tom úmyslu, nýbrž učiněno
bylo jen vzhledem :k určité o,sobě, t. j. ZdelJlcE)hr. S-ové a jedině z teho
d'ů'Vodu, hy mezi ni!6 nedQšlo ke spom podle § 125 nesp. Hz. Jedině
Zelenka hmb. S-ová, a nikdo jiný mohl2 ,z. prohMšení toho vyvodit, dl>s,liedky ve svůj pmspěch. lmenuvaná 'aédlčka, po p!řípadě její clědici,
v2iclala se však práva z ·prohl:ilieuí onoho, a byla Gisela hr. C-o'Vá ulZnám
proáV'OlpIatným usnesením ze dne 2. října 1918 Č. 1060 jedinou dědičkioll
Hdei'komisní. Nezállelží na tom, zďa' odmítnutá dedickápřihláška by,la anebo
ne,byla obnovením původní p,řiftj'lá'šky dědiolcé, Uv,edené rozsulclky jlůsclh!
svým absolutnlm rtzem neplatnost každě dal'ší př,ih!ášky dědTcl<é k tomuto sověř,enstvL Vzhledem k nedostMk.u práva dědického a tím i jakéhoImJi z.ájm~ na proJed'nání 'POZllstaqosti ne,ní třeba rozhodovati o rekursu
. do Gia.Jšího usneseiJ11Í.

Dcvo'bcí r,ekurs Filipa W-a. Odmítnutí dědkiké přiiJlá>Š\kY

tohoŤo stěžovateIeodůvodněnCl jest ustanovením zakládací listiny a spisy
j}o'zÍ1stalo,tnÍ1ri. Ustanovení jej[, poknd stěžovatel se jich dov'Oillává, jsou

Jostatečně přesná a určitá, k 'VÝkladu Jich není třeba' sporu, a molhl rDlzhddolvati podue nich o mstupnictví stM"ovabe1bově i soud rekurs,ní. 'Stěžo
va,te,1 do'znává., že' byl spoosle.dnim držitelem svěřenství pHhnzen v 7.
stupnl, stejně jako, Gisela hrab. C-ová ,a Zd\cnka hrab. S-ová avšak že
je mlaďší ne,ž tyto·. Odstavcem VI. čís. 2.'odinné smJc.uvy pO~olány jsou
k nástupnictV'í 'Ve Hdeikomis po vymření mu;;Ských ,pol"mkú: »Die' Tochter
'dess0bbc;n (des lletzteren F. C. Bes.itzers) und ihr,e mar.nlkhe Descede11Q;"
a kdo/hy těchto nebylo" »die, dem F. C. Besltzeor dem Grade naoh niic'hste
Ul~d uttlter mehreren gleich nahe,': dre altes!e BlutsverwancÍte und>ihr~
mannhche Descenden.z" atd. Stežo~a;tel do'Vozuje, že jalm mužský potomek po ženské příbuzné ze 4, slupne (pravnuk Bernanl1'llY 'W-avé)
Je,stnejb.Jiže po'V.ollaným, že jehe, právo je slanější než wávo, zemřelé Gise,ly h;~b. vCv~o'vé all1e~o Z~enky hil'ab. S-ové,· J:ez jsou přílbuzné po ženě
,!e vzdaleneJSlm _stuDm. Avsak, j~k je: ze spisu patrno, obě jme'lllo;vané jSOll'
JaJkopravnučky Jana Jiřlho, S-a, staršího hratm Bemardiny W-ové nejen
st:;tněp,říbuzné, ný'brž i rodem star.ši, " nelze proto p'řisvědčiti nruhledu
stezovatelovu a jiej,O lepším právu p,říbuzemkém. Zakládací listina ~d'e
le.cti'ně rozhDdná nečiní rozdílu mezi pří'b1Jzen:skými p'l~ávy stejného stupně,
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a neil11ůie· Jproto stě,žoVlateI dO-ýDZovati pro seb~e:,'.pře,dnOlstního práv-a---Pf,:d
Oise'],ou hr,,,h. C-OVOll jako uznanou dědičkou. Umrtím téže nellabyl stcŽo\-atel dědického a nástt/pnického práva o pozůstalost po Filipu hrob.
S-ovi. I když po-zůstalost tato ziJllezlela ve svěř<mství, neplatí tu jiná zi!SI<lda než § 537 ohč. zák. Stěžovatel odporuje bezdů'Vodně správnému
nálzoTu rekursního soudu., sll.8Jže se úči,nky dědi1ckého nápadu spoií'U tepryc
s odev2ld'ánímsvěřenst'V1Í. Za!dádad Ilstina' takO'vého ustanovení neobsahuj'e, je proto posuzovati účinky dědického ~ápadu. podle. ob_č;, z,ákon:.
tomu vylrnvuje pak úplwěn"pad,mé usnesem. Jalknllle ne'jbhzsl nekate!
dOlžil se nápa,dl1, nabývá práva na držbu svě,řensnví, a jest při ro-zho~o=
vání o da'Jlším násrlupn]otvl POSl1zo'Valti' věc tak, jako by se byl skut~cnc
v držbu uvázal tř"ba tomu tak skutečně nebylo. T,emu nejSDll na úkol
§§ 797. 819 a 809 obč, zák., jimž stěltovatel snaží se dáti jillý význ"m,
než j8'ký skutečně malj,Í.
Čís.

1752.

Nepřípustným jest žalO'bcův návrh, by věc přikázána byla. jinému ~?ud~,
učinil-Ii jej žalobce teprve, když sO'udce jíž rozhO'dl O' námItce Depnslusnosti.

(RO'zh, ze clne 4, červenc,,, 1922, R I 755/22,)

Proti ž13.'lobč Zlald.ané na obdlO'dn']m .soudiě v Praze, vuiesla žalClvaná
r.Já!rnitku ruepři.ílsiušnost!i -soudu, jí1ž soud prvé s'ÍoHte, vyhověl, načež 7.,,:'1,IODoe n8'vrhl, 'by spiSY by:1y po-stouvenY zemskému dvilnímu sO'ud~
v Praze. S'0ltrd pr'Vé ,st'olice vyhOlvěl tomuto návrhu,r,e'kursnl
s o u cl j,ej zamítl. D ů vod y: Vznesl-Ii žalovalný ve spO'ru. na!tmtku nepřílslušnosti soudu" může ž~lr;bce c1le § 261 c. ř. s, ve znění no;rel y ;,e,dne
I.červrra 1914;, čís. 118ř. zák. uduu-li návrh, a:by soud, vyhovl--h "amltce,
žalobu přikázal soudu, ža'lobcem o~na,čenému. musí :vš~k u.č~niti tal~
"dříve, 'než soud O' !l1ámike rO'zhodlle. Ze tomu tak, plyne zcela ne,pochy~ne
z ustanO've,ní § 261 c. ř. s., že přil<lázání žaloby sO'uelu, žalobcem ezuacenémU', spojeno bý,ti musí 'S usnes1enfun o nárnJltce' nepří~Jltlšno~st:i. soudu.
DŮ'sl"dkem tO'ho není vřípustno, hy žalobce po, ro-zhodnult o ~aml:t.ce ~e'
příslušnosti 'souldu učinil návrh na' piřikázání žaliobY"so-udU, JIm Q!~?ace
nému GO,Ž Hzná',vá tÉ'ž výnos min. sprav. Zle dne 2. cervna 1914" CIS. ~3
věst. 'Yzhlliedem k tomu je'st návrh žalohce učiněný vn rozh·odl1!uÍl o' namitc-e nepNshlšunstil SCIUdll opozděný :a- ne1přiutl!stný a slušel·o jej proto
odmítnoiUTI.
Ne j v 'V Š š í s o u'd neV'yhov'ě:1 dovolacímu re,kursu.
DŮVDdy:

Dle' čl. VL čís. 14 cis. nař. ze dne 1. 6ervna 1914, čís. 118 ř, zák" j.Ími.
doplu ě'na l1'sta1lJove,J1'Í~ § 261 'Co ř. s~, má! žalobce, .pr.á~o, když žalo~:an:y
' nepříslU~lnost dOlVo!acího sO''lldu, učiniti nrrvrh, by sou'd P[".QI pnp~d,
n<tmitá

ž,e námitce vyhoN"Í p'řik'áJza1 1 žalobu k vyřizení soudu, žalohccm, na'Vr:~e
nému. Soud m,á, '~ryh:oví-li tomuto návrhu, spoj~ti pH!kl~'Z s u~ne.sen:ľm
O' nepříslušnosti so,udu. Dle .(~novy 2Jmíllětlé noveli;' (vY'no;" mm. _s~ra
ve>dlnosti ze dne, 2. června 1914, čís. 43) mělo tím žalobCI byl1 umoznenO',
h~, poprDbí-1i! se rozhodnu1f soudu o námHce nepřls·lutŠnost-i, sI v~rmohl

,přikázátú sporu jinému soudu a abY se tÍ'm vyhnul p,řerušení zahájeného
říze'niÍ. Nemíní-li se však blabce podrobiti so'udnímu rozholďnutí o' ná!l1li±ce
soudní ne'příslitšn'Ú'sti, ncm:á mu přijíti, k dobrUJ u,lehčené Hzení. Tím m'á
v pravdě býti vykO'náván jakýSi thlik n,a žalobce, jenž má vésti k od"lraněnÍ' SPOTŮ .o nepříslušnost s,cUldní. Z toho vidno, že žalobce musí učiniti
I1IáVlrh nla' přikázání dříve" než soudcr Q1 náJmitoe nep,físlušnJOsti rnzholdne.
Pozdej, učiněný návrh d,lužnO' odmítnout; jakO' neDřípu~tný. Správ!l1ě tedy
.ekursní SOVic! mzhodl- tento případ dle intenoí zá'konc,dárce, zjevnýlch
z (}SllIOVY novely o· u!lehčcní s01:dům, a neibylo pro.fo lze bezdův'Odnému

dovoladlmu relkursu priznU'ti ú$lpěichu.

.

Čís. 1753.

PrO'cesní sO'ud prvé stO'lice jest kdy k O' I i v O'právněn O'praviti sám
O'd sebe znění písemnéhO' rO'zsndku, pO'kud se nekryje s rO'zsudkem ústně
prO'hlášeným.
!Rozh, ze dne 4, óervence 1922, r~ I 757/22.)
Ve sporu, j'í'mlŽ RudoU K clomáhaI se na Oskaru M.,o,vi dod,mí žOkú,
k žaLovanému firma T. jakO' vedlejší inteT've'nientk2:. Ku kO'lnci
HčenÍ v prvé stoIiei vS'toulPli11ia' firm:a T, mí'stu>ža'lovaného do sporu, R kdy:ž
zástupce ža.llo,vaného žalobuí nárok utlnal: 'Vynesl prvý soudce ústně rozsudek, jímž - lak 'stvrdil ve své 'P0'2,dějšl zll"áv,ě - uznal vedl~jší intcrvooien'lku firmu T., jež vstO'lrpilla místo! žalovaného, ve spor, povinnou,
doda!ispO'g:né žO'ky. V ,p'Ísemni"m vylholovel1" rozsudku vš",k scházClldo,
datek: »:která na 'místo 'žalovaného ve slPor V'stoupiilG'({, P r v Ý 'S n II de e
rakusnescllfm' ro-zsud'ek ve tOimtosměru dO'p,l,nil. Re k u r sní s o. l i cl
dopJňu~,ící UlsnclSenÍ 'zrUtšil~ D ů v o: rl' y: 'Ve: sporn, který zaháHI: žallohce
pwtl žalovanému, přistO'uvila 'spo,lecno-st T, jako' vedl"jš[ interveruienrtka
k žalo'vanému a:, Iodyž věc při ],í,oení dne 24. února 1922 zrálla k ro:zhoCnutí" 'pf·chlá"S,j'l souid <prlvé stolice za, souh!laslL sl~r:a;n usnesení) že v.edl:e}ší
intervenientka vstuPuj,e na místo žalovaného dO' spo-ru; když pak na to
zást.upce žalo'Vané str,any nárok Žfalolbní uznal, odsoudil prvý sOllid:ce žaloV'aného dle žádostižalobnÍ. PwtO'kol dotyčný ze dne 24. února 1922 nevYl~tilhuů.e dO,sti jasně a, ".<;cně pruj:civ, k němu'Ž mezi> stranami oh~edně
vecllejší intervenientkydošlo, a jen -oibsalr vmtokolu -dá",á tušiti že asi
vedlrejši intervenientka vstoupilla za sQiuhqa.su stran na místo, žal'~iV:aného
do 'sporu. Pak ale neh~lo usneise'n! vitbec tři::;a, poněv"dž, souhlas,Hi O'hě
strany, by vedlejší intervcnient vstoupil místO"jedné z nich dQ sporu. jde
o změnn žaloby v sub-je'ktivním -slova smys~u (§§ 20, 234 a 235 c. ř. s.),
a takovouto sO'll~h,lasnou zmĚ'l1u žalohy mohou strn'ny provésti v'ždJy i bez
souhlLasu a ulSnesení soudIl. TaJk-li se, 'Vécimají, ,pak měl fOIzsudek prvého
_sould'ce., zníU PiTOU ve'dlej'~Í intcrv.enie;ntce, jež m:fstD žalovanéJhn do. sporu
vst,?uPlla. '(Soudce prvy v odpo,ru s předpisein § 417 odstavec druhý
c. r. '~; v r~clZsuldikll- anm strou :fnzepře jménem neuvá;G'Í, ,mni' nevyznačuje
n-a,sta'le zmeny žaloby.) To se nestalo', nehoť z toho, že' soudce prvý pro~Iasd~le ob!,ahu p-rotlo!kolu ze dne 24. února 1922 rozslldek dl'e žád",sti
Z:8.I!Oblliľ a že m~uví v rDizsudku jen O' žalo~vanem, nutno. ;pravem ulsuzo'vatj
a .stfžno~t to také vytýká - že rueibyl,,' o'cl,o<uzena spol'ečnost T. je,i
mlsto puvCldn,í:ho žalovaného Osva,!da M-a do Slloruvstoupi!a, nýbrž
přistoupila
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V pntcmnosn str,run cl. -li-m ještě
tento. Ač ]"(}zsudek tento bs:l jJr~hl'''6e~. ,
'r' s) _ nevzala jej žáJdná
,
h t ,. í dOTllcen (§ 41 C1S. o C. • •
,
~l pÍsemnem v:/ o 0\, elD'
,
'b 1J však s'ould -prvé stolice opravS~Iía:.na v udLpor. Za ,tohoto Sť:VU, Velel ne mu ustanovení § 419 c. ř. s.
něn rozsudek, ílstně pro?lJ!á;seIn~,"p0 ~oz:~'l,)ři ústním prohlášení, neboť,
óp-ravovati a ·dá'Vati ,m~ 1,1t1 C znenl~ nC'~ ~TL~ 416 čís. 2 c. ř. s. ) a v p'ří~
jakmlle rozsud~k pl"ohla'Srl, byl nan v,azanho by ve psaní .ani o očividn~u
vadě tomto nels:ln ,a'llIl,,'Ů '1~OU~;'O~ O?ra~l~, ~ ~ouJh"~r mny!., a že s-e dO' ~
nesprávnDst ktera predpokl,lda, ze J d
'šlel pn čemž se arml
,
1 ~
xeho sou ce nezamy
•
roku rozsudku dosla o "",,(J. C , . ' . 1 t"
jm~novitě z dův,odu rozonen omyl mlus.í pod,ávah.,z c,,7~1.e rS,Q:~J~"lS O~~tt liisne'sení, jež pod rou'§kou
sudku. Právem proto broJI' steZD'\ ate, ,a P I{; 11 oh:ledně stran, která se
oprwvy provádí v rozsudku p~dsta~~IUrlo~~o ~rOTVnati ll,edá, a jíž se pos pojmem opravy dle § 419 c'. L S.
IP
';ll prostředkem proti poehysti'žená stranu' mohla doma:ha:íJ ]!CTI olplfa.vnj
v

_

?'

(§

o

benélmu rOlzsudku.
d
N c j v~.' Š š í s o 11.d cbno'V.ii usnesení prvého sou u.
D ů v'o d y:

" "
. tsoud na své rozhodnútí vázán,
Dle § 416 ods·tavce druh~ c. r. s. Je.s.
§ 126 odstavec třeH j. ř.
. t . h1"eruo a lze dle § 431
s. a de'" b"lo prohla:seuo.
"To
. ,.c. LrozSU
J'aJkmile jespru as , , va t' o 'J'a'h{ll
'l\.
'J'
~
za rozsudek je" to, ,povazo
I, C
'd k"1 ' ,6'n'l (§ 416 odstavec třetr
kel"
. dná o roZSU C' 'll,e uZUw '
1914
pIla!! tim"l'íše, : , yz se Je"
VI '" 21 ís nař ;oe dne 1. června
,
o I-, s. 've zně!!ú upfiarveném· d. , . ~l.s.. '.de~. ~e ~vé zprálVě 2)e dne 13.
čÍs. 118, ř. z.). Stvrdil-li ted~'." prvy SOl; ~n ústně prohlásil v ten rozum,
června 1922, že ,rozsudek v pntomno,sh s~r
. která na místo žaJlo,,"'že jest p,o:viJ1llJa vedlejší interv:n,~n;k~ :"':~tih" žoky, v rozsudku bHže
ného· ve spor' rvstoulP!illa, strane ~a, tlJ}C k a útratami~ v rOZlsudku uve'anebO'
4.080 .\(Ie
, uro Y , ro
. zsu'd':'" )'ohlo';; doručení
Q.z"""ené
"'~,
. z«p,latiti
.'
'yhotovenJ
,'... ~, o ~, '
denými, jest zJevno, ze ,P1selTIln~" v"d
'e žalovaného k tém'už pln.'ent,
""
"daly
kterez
o
SUZUJ
.
'd' m
strany dle zprav~ , " I ,
". , rohlášeného, a ze t,e y p"av~ •
se nekryje se znlemm wZSU:d'kl1, I;stne?
hotovení rO'zsud'kU' dOldatecne
1 dÚ'va'ID .
snud p,roceism, dl'c § 419 c.~ r " s_. plsemne
'.- ~ I' vy
d eseného' rozsudku' S10
. opravi!l tak, abY se se znennm ,ws!tn
' e pre ,n od stran vyžádaných (§ 422
ch
'I
's m stáfi! na vY'h'o t oven..·
.,
'va
npriťva se ID'e a Ov e "
',~ O!k!O'linos t že rozsudek m,ezl'Í1'm se, pTa c. ř. s.), což d'od,ate?ně s~,stall!z: . ' " "ol. rávonlatným se stal pouze
platným stal. na veCl meeho. nemem, ne~dkt; po' p,rávoph1:tno.sti" zálmnem
ústuě prohlášen}' ro'zsuldek a cll;a va :ozs
. " dní provedena býti má.
,
k
kai!\dedv'bc z moC! Ufe
" ,
vylou1čen,a' nem, naopa v. ' " "
t vyhatoveni razsudiku, odporu1Jlcl
.. . d
nesPrav nOS
'
1Jednalo ,ge tedy o OCJ:vl uot;', ,"
to bymOj OO'lIŽi>tí § 419 c. ~. s. pne
znění rozSUCKll ústně .próh1lasené!ho a pro

.,

od úvndněn o.
Čís.

1754.

§ 99 • n., p,okud ho maiitel
I šatstvo mňže býti "iměn~m« '.:e ~mysln .
~
nezbytně nepotřebuje k osobU! potreM.
,
'e 1922 ,"D I 763/22.)
(Rozh. ze dne' 4. cervenK:

Ža10hkyuě

za,ža,lova1a po.h,ledávku 1200 Kč proti budapeštskému oib-

~hodníkll. jenž dlel jako lázeňský host v Karlových Vanch, u okresního
soudu v Ka!J'lov3r ch Varech, orpřevlšii místní nelPlÍs.!u6TIOst o § 99 i" n., ježto
vři .předcho;zím proz1a-tj,mnÍm o-patření by'!;o žaloyanému zabaveno, šatstvo
pc'něžnÍ hotQlvost V ohv:odu dcvo 1j:all1ié',ho :soudu. S o II d IJ r:v é s tol i ce
vyhov,ět námitce m,Íts'tn'Í' nepřiíslu'šno6ti .a žalobu 'orlmín, ma1je za to, že

a

žalované hotovosti potřehuje 7zlovaný na "estu a i šatstvo' že slouží
11 je:h,' osoimí potřeeě. Rek ~ TS n j s o ud zamítl námUku In'Ístní nepříslušnosti.

Ne i \' Y š š í s o 11 d ncvyh1ov:el] cG\'oladmu rekursn.
DůvodY:

Dle § 99 i. n. může podáM býti 2a·IGbar proti osahám, jež v tuzemsku
nemají bydl,iště, pro náro!ky majetkové II každého SOudu, v j,ehož obvodu
iest jmění těchto os,oh. Dle § 67 j. n. jest ú'becné su,diště osob, jež n~m<til
bydHště ani v tuzemSku, an[ v dzozemsku, odůvodněno v mÍstě Jich pře
chodného poby{u v tuzemsku, po přlpad.ě v místě, kde posledně v tuzemsku hý,dl,e'lY ne:bo se zdržovaly. Ze sro"r.:án,í §§ 67 a 99 j. n. odvozllje
se (lIorten, jurisdlkční norma str. 307), že jmění, jeli tvoří základ přísluš
nosti dle § 99 j. n., nesmí souviseti s o·solJ0~ žal!.lvaného (Jako hotovost
po-třebnáku krytí nutných ži,votnÍ'ch potřeb, šatstvo, oesto,vnÍ p'Otřeby)
a' že luidí,ž tyto \'ěci, ,odejmou-li se žalovanému, nemohou zalOžiti pří
s,ll1'šnost soudil dle' § 99 i. n. V této' všeobecnc,sti tato výjimka platnost
" mini ,nemilže', n:ehoť ,cestovnÍ' putTcby a šatstvo w lidi, navtš'těv-ujíakh s'vě
'·tové .lázně, jako jsou Karlovy Va!ry, ,přeďstavují začasté vel,ké jmění,
při nejmenším však "el",e je, vždy ,označiti za předměty nezbyiné potřeby. Sluší se splše přikl'o,niti k výildladu- př'isnějšÍmu, že Il'ouze potřebné
části šat:stV'~, ve které je :kďo oblečen, ne'l'ze považovati za imění ve smyslu
§ 99 i. n., aby nevzniikll rozpor s ustanovením § 67 j. n, V Wmto pHpadě
jed,ná se O- poh!l'edávku 1200 Kč s ,PTisl, a věci. odehrané 'žalovanému při
výkonu prozatimního ,opatření (hotovos! 700 Kč, letní pánský oblek.
p'á~ pánských! a. pár žlud"í"c'h dámskýcll bot, kte'ré ilalovaný vyňwI ]Yn
výikonu pmz:atimního opatření ze- SVÝch za'Vazrudel a soudnímu vykonavate'líl odevzJďal'), mohou mí,i přihlkrtě cenu a·si' 1500 K'č, takže by mohlY
k uspokOjení uvedené pOP!;Jdávky sIT>ouž!iti a v tom 'smeru představují
y tomto p,řípiadě jmění žE:1óvaného, kte'l'éž má pro žaIo;hkyni cenu. Uvá'ž,Í-M
se dáUe, že žalovaný odjížděje s manžéillw\, z KarlovÝoh Varů mimo
hotovosti 700 Kč, trč'l 11 sebe, jak zjištěno, j"Vě jakousi hctovost v !lak.0'uské :lněně. a Uivážf-:H se dále.. 'že' oá's,tky oděvuí; které -mu byly odebrán.y,
žarlova:n;fr !an~ jeho m.an'želka 00 sobě neměl.i, nýbrž je z cestovního lnrfru
vyňaJi. ,a, tnd.lž k nezbytným čáS'tím oděvu j<í!ch počítati .oeIze, kdYlž i bez
nich dále cestovali a jich postráda-ti mohli, neni o tom pochybnosti,
že tyto věci tvoři pro žalované jmění, k!eréž dle § 99 j. n. přislušnos t
okre'sníh-o soudu v Kmrlových Varech zakládá.
Čís, 1755.

Zákon ze dne 19. ledna 1922, čís. 29 sb. z. a n. (o zřízení likvidátOra pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem
zaručený úvěr) nezrušil kupníCh smluv, uzavřeJl!Ých před jeho plaJtností
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,. pora
' dII pra'va pro spory ' zahájené družstvem,
družstvem, a nevyloucll
by splněny byly nároky z takovýchto smluv.
(Rozh. ze dne 4. óervenee 1922. R I 765/22.)
,
'
'I hidc1en bavlny zap. spo\. s ruč.
Nákupní a vmdej.m druťz.stvo. eS .. P d
d e 31 srpna 1921 2)4pla'h I
e žalobOU po annu n' .
,
ohm. v P r:a:ze,' dom·a a n s
_
e jež přikázalol žaHJ\\,Ta,né firme
cení kupní ceny za 36 kg h",vln'ene "";Z,' a d.a,l ďs1'mu z "izení ',odle na.ř.
ďl
k·
r<l!cO'vam
."..~
,
t. ,zv. vnllceným r?,~ 1,em u ,~,p, 566 sb. z. a n. Zalnvaná vznesla ?,O
vlady ze dne 12. nma 1920, C1S. 22." 29 sb. z. a 11. námitku neprvvydání zákolla ze d~e 19... ~edna 1~ , rc~s6 s to I i e e vyhověl a žalobu
pustnosti pořadu prava, J1Z s o Ul Pd' . 'kon ze dne 19. ledna 1.922,
odmítl. D ů ,vod y: Za sporu by,' vy an dza
., 'n aby žahující straně
.. 'b'l ministr obcM u ZI11OC"" ,
•
čís. 29 sb. z. a n., nmz I ~ , ,
" n m provedení llkv,d:a:ce bavl,,~'
ustanovil vnuceneho lrkvldatora za ~?e, e (§ 3) ~e tento likvidátor má
"
"
(§ I) a: jímž bylo nanzeno,
,
a ba v Inene pnze , . . . " . k r ža!olbkyní podniknuté a ze prozastavHi 'closavadnl 11.kvlldacm.
za"'ona
s.ta,lo, se
. 1J ' ." kro
h J:
zasO,b P o d'lI e toh'o' I
h,
vede vO~?Ý rc~p::o:~eJ z YV~,J1'CIOk, í:c!h ~en Z dřívejších rozdUú nepří:
tedy dal!'Sl dobyvam vnucenych upn
od.
. lu § f':í9 prVllI
b t d 'I 'b i z tohoduvo u ve smys
,
pustno a by]o y .~ y ~a,' u, d' 'šak uvedený zákon nařizuje, ze
Vlěta oíbČ. zák. zla'mlÍ'noutJ.. Ponev~ y~ v rh ukládacímil platebními jJ'ří
vnucenÝ lik\~dótor provede kOXI",:,n , mzv t' d k' pouze rekurs k mini!}ravm pros re 'e
'
. , , "I
IS u~ší jako
kazy, prah lllmz
,I:
,T "e vymáhání kupních cen za
steystvu obc~?du (§ 8), ,nutn. 0; za to ,~I :,;; rozprodeje Wkvidátora, tedy
bavlně~?u pr~'zl, ~,e~?~cha~ZeJ'1Lc,:C'h z r~~~lC e, k lil r s ll: Í' S'O ll' d zamítl n,á::
v,:ucenycl~, nepatřI y'z ~a pora~ .P D ~ vod y: Poclle předlwsu žaluj1el
mIlku ne,p:f1PIf~tno,slipor~du p~a~~; 'ho d'mžslva v únoru 1921 ,"si 36 kg
stramy zak'olu1l 11." zalova. na o'd za UJ.,e" '1 I ontrclnrm sYlndiká\:em prú'
v'
'ol'
enn stanov,enoH es. - (
,
bavllJ1cne pnze·
za c fO.' ,tak zvany,»n1ICentY
, ' 140Z1
,,' d"l1, e 'Č« , oldpírá vš-ak n;ym
',v k 'h
~
I
mys}u halV! naJ\Si ,el op. "
,"V
h oU' cenu. Žalovaná do!znáv,a.
,pfcvzíti zbož't a Z!a'platll~ splatn,fu !~Z tu:. e~:volila se, převzíti p'řidělenou·
en, z. díleče hy se uva[ovala větší
že k trhové smlOluvě do~lIO, tvr ,,"c .!h
, ".
d ·tlalkem vynucen~, o r o z ,
,
d
II pnzl pouze' po "', I
k , ' / ' í k níz v~(ádnt na:řízclil1 ze ne
škody. Jde tedy; o smlouvu SOUl "on:no,p~a~n i'en poldnět. K nálzoru prvního
a
12. října 1920, čfs. 566 sb. z. a n · zavj '9 , ledna 1922 čís. 29 sb. z. a ll..
d
'
vydáním
zák'ona
ze,
n
e
.
<,
d'!"
e
sou du, ze
~ ,
' . 1
'h' en z .dřív:ě1jš'kh »roz 1 e-cu« n stalo se dobý.Wl'nJ vnucenych (U?nJC c
'b II z'no.,l pHzi polktud ue"
'h' , kUP1HCh cen za av Dv , , '
rl
připwslným a ze vyma' 'cm. ď." 'd' to. 'o'va nepatři na. Mk na pOiř:a.
pocházejí z v'Ú'lné,ho FOr'eJe I~kvl a ," §§ '1 3 a 4 zmině\lého zákona
.
.
" 'd"t· Z sťanK1vem·,
]lIfáva, nelze pnsv,eI Cl r.. " u "h
I'! ·d't· a má za ú'čel pmvedenl
",
t
ní V'nucenel o 1 {Vl a- ar
,.
~
VYChalZl, ze, UlS' anove
,
b ", ~ p,"íze zakoupené na uver, za
'k'd ' zaso
' b bavlny a z Ul vyw, ene r , ~
I ' . .
, I' I na' se' z1.~uku a že ilikvid:átolf' má provésti: va ny rol2II Vl, acj" d
kterY Vl ,a' a vza a '"
'.
v.-.
. b ' ., ď·h ásolb ~, bavlm',
a. prlZle
za n,eJ'II'ep'ší docílenoui cenU
.
pyodelJ z yvaJI.clc, z
,.
h' 'h··d zbytku J'enž by rozprodejem
" d~ provede rozVY . II ra y ,
.
a že po pnpa e
' ,
bnosti vnuceného. llikv.ildátnra 'v zatúm nebyl kryt. Je tedy obor p~so, 1 bce tvrdí spmných 36 kg příze
koně ]lI,csně v,:m~,zen., Bylo-II, .~~ 'l~~'n~ prodán~, nelze toto zboží čít~tí
strane zalovane llZ v ,uno:u 1~ 'h p d' ,.žstv'a' li!widátor ncmužel rU'Sl1t
ku zhývaiíc,im z,ásob."m .zaIUk'JI,CV 1<9 "t~Use zb~iž.ím pevně ii,ž zaprodaným.
smlourvy, již. u.zavřene. a ]lna na OZl ~
,
v

'

,''''

pr

R

-'1

v

o,

Ustano,vení § 3, he vnucený Hkvidátor zastaví dosavadní likvidační
krolky. Družstvem pqdniknuté, a pmv'ede valný mzpwdejtbývajících
zásob bavlny a příze, dlužno bráti v so,uvislosti, z čehož vych,áú, že
výrazem dosavadní likvidační kroky, Dmžs(vempodniknul.é, dlužno flQZumětí j,en disposice a obchody se zásobami, Družstvem zamýšlené
nebo. již připravované, dosud 'však neuskutečněné, zejména další vnuceM ro;zdílení, niko,]] však rcaHsovruní obchodů, před působnosti zákona
platně a závazně již uzavř'ených, a vymáhán,í pohledávcek, z obchodů těch
vze,šlýdl, a j:aký připad dle tVrzení' st~anyžalující v tomto sp'oru jde.
§§ 5 až 9 zákona ulstanovl1~í j'en, Jak provésti ie rozvrh úhrady nekrytého
zbytku a jakým způsobem je ulozenou úhrad'll vymáhtl'ti, netýkají se
v~,ak vymáhání pohJ.e:diávek 7 trhový'ch smluv, Dlruzstvem jill dříve uzavřených.

Ne j v

o' Š

ší soud

nevyhověl

dnvol.acímu rekursu.-

O ÍI vod y:
Nárok žalobní o:piná se o kupn, smrrouvu, uzav'Ienoul p'řed platností
zákona ze dlle 19. ledna. 1922, čís. 29 sb, z. a n., tudíž o d,ůvo,d! s01]kromor
právní. Zákon lentn ne,zrusi:11 ani výslovně ani mllčky kU'pnlch smluv,
uzavřený:ch p'řed jeho platností ža'lujíefm Družstv'em, a nevyloUičH pořadu
Dráva ,prO' spo['y, ZJah'áj.ené t.ímtn Drlllžstvt"{j,, na s,plnění' nárokit, vznilkllých
z kupních smluv, jím uzav'řených. Záko[I;em tím zmocněni byl ministr
obchodu ustanoviti vnuceného likviJďátora, jenž zastavídos"vadní likvidační kroky, Dmžslvcm' Ilodnliknuté, a pO'ú!vede' volný !ro.zprodei 7Jhý,V1aj1íddh: zásoQy, bavlny. Ne'bune-li tímto zpŮSObem uhrazena svéstodná
cella (§ 4), rozvrhne úhradu z'půsoQ"em, vytčeným v §§ 4-6 zák. Ko,ne'čný
rozwh provedle llikvidátor dle § 8 uklád'acimj Jil:a'tebníml příkazy, proti
nimžj. I:ze Ilodati rekurs k ministru oIbcllodu. Těmito p'ředp.lsy uebyla změ,
něna sou'roromoprávní povaha žalobnílho náa'oku, qp,fraiícího' ISO' o kupu!
srnlo'1l~y, zejména nesjtallo se' tak §8, upravujícím konečný fOizl'r:!J, pouz"
pro pdpad:, 'že :ne!bude vollllÝJm rozprodejem uhra'zena .původní cena nákuPllí. Ostatnlmi vývody dovolacího rekursu popírá žalovaná strana
jedině oprávnění žalující strany ke spam. ne však přípustnost pořadu
p~áva. Poukazuje se proto dovolaCÍ' rekn" na správné dů",ody napadeného usnesenÍ.

!

Cis. 1756.

Výrobni a hospodáfská společenstva \ (zákOn ze dne ~. dubna 1873,

čis. 70 ř. zák.).
:1
Jest připustno rozšiřiti obchodováni na členy a nečleny IV mezích
zákonll, nikoli,v však rozšiřOvati veškerou činnost i na nečleny.

Postup, upravený §em 84 zákona lze určiti pro každou ztrátu Jl{ldilll.
(Rozh. z'e dne 4. července 1922, R I 779/22.)

Rej st ř í k o V}" s o II d' vrátil spole:6enstvu s r. -o. opověd' k rcjstřiku
mimo jin'é, by v § 2. ad 1. stanov za slbvo "p,řijímatí" vsunula byla slova
»od 61enů« a ustanov,enl, že, činnost d!ru:ž,stv,a' může se TlOzšířiti j na nečleny, bylo vynecutá:nto, :poněvadž činnost dnl'Ú;telV!Il'Í' rnusi dle § 1 zák.
o společenstvech ze dne 9. dubna 1873, ČÍs. 70 ř. zák. a § 85 záikona zc
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dne 25. rt]na 1896. čís. 220 ř. zák. b~/(i. obmezena ua členy. Re k u r sní
s o II d usnesení prvého soudu potvrdila nafí,dil změl\u stanov ještě v tom
směru. by v § 42 I. odstavec stauov, jeduajícím o krytí ztrát, bylo vypuštěno "NestačHi tento, odepíše se' z usnesení va.[né hromády ztrirta
ze závodních podílů«, ~by byl 'Vynechán též odstavec dru,hý, }ežto zákon
o společenstvech stnnioví ohledně družstev s Q1hmezeným ručením jak}'rm
způsobem majŤ se krýti ztráty, zejména v s.§ 76 a násl. a nejsou připustny
odpisy z j,ednotl.ívých závodnich pOldilů a zase jich do.plňO\"ál1'í, jak se
dějí v § 42 předložellých staoov.
Ne i v y š š í s o u d vylho'Věl d1ovolací\nu, rekursu potwd, že VYlloučil
z usnesení Tekmsního soudu opravU' § 42 st,anov, jinak mu nevyhověl.

Čís. 1757.

Odklad exekuce vyklizefŮm.
~ro, říz~ní podle nařízení ze dne 25. června 1920 č'
plah predplsy exekučního řádu. Novoty
, IS. 409 sb. z. a n.
v rekursu jsou nepřípustllY.

O~ozh.

dne 4. července 1922, R

j

782/22.)

S o udp r v é s t l'I c e povo
. l'II Odklad exekuce vYkllzenim r ek u r s,J~.1 S o u d na. vrh ozClImitl.
'
"
.
N
c
J
v
y
Š š í S'O II ,d zrušil usne e' b
....
I
~
, s 'TI! c; OU n.1ZS1C 1 soudů a uložil I)ľvemu ~I{)udu, aby věc znovU' proJednal la' rozhodl.

Důvody;

DŮVOdY;

Co jest účelem společenstva ustanovuje § 1 z{k. o sp10lečens!vech.
Účel ten záileží v podpoře výděllm nebo hospodfuřství vlastních členů,

jest tedy čistě hospodářským ve prospěch člemi vyvolaným zahzelním.
Cinnost spoi{"č.enstva musí tedy směřov,ati přímo k do.sažení účel'u, to
jest ku i'odpoře výdělku neho hO'1}(J'dMswi členů. Každý jint účel joest
vyloučen a nesmí býti s'po'lečenstvudovolen, nebol pak by to, přestalO
býti spo,lečenetvo ve smyslu z!ikona o společenstvech. To plyne jednak
ze znění § 1 zákona ze dne 9. dubna 1873, ČÍs. 70 ř. z., jeGnak twké
z předpisll § 88 tébož zákona, ktert přímo označuje za přečin, pak-li
že spole'čellstvo SVOUI činnost neho svá jedn-án, rozšj,řUje na jiné i'řed.
měty než ony, jež isou uvedeny v § 1. V případě, o něji tu ide, § 2 stanorv
výslovně :pr-avi, }}činnost drulŽlStva mŮ'že se rozšiřovati i na nečleny«,
což zřejmě Qdporu}e znění § 1 zákona. Nesmí se tomu ovšem rozuměti
tak, že by družstvo nebyloafŮ o'právněllo, potřebné nákupy i od ne'ČteUIŮ
si zaopatřovati:, čímž ovšem se č:iinnost družstva v ce1:ém rozsahU! na
neOleuy nerozšiřuje, n;ýhrž pouze opwtřuje, ,čeho' třeba ve prospěoh hospodářslvfčlenů, i od nečlenů. Tak, jak stanovy to káží, b,,! to však
znamenalo, že i ne,členové by mohli býti podílníky na hospodářství Si'Olečenslevní)p, čímž by zařizované sdmžen[ vytklo si také za účel podiPO"
rování blali1t nejen svých členů, nýbrž i .osob třetich, kterýžto účel jest ale
zákonem v,,!lončen. Proto zcela správně soud,,! nižší opravu stanov ve
smcys,!u tom naří,dily. Paldiž,e takto ua věc se pohl'ží, není tu rozporu
meZJi cHovan;ými ustan.oveními zákCJna a §§ 85 a 100 zákona ze dne 25.
října 1896, čis,. 220 ř. zá\k., ktcré na mysla mají jen pIípustné obchodováJní
se členy a ne1č'leny v mezích zlákona, tlLkoliv však rozšiřování veškeré
činnosti i na nečleny a které O'všem kdyby takové ,nepřípustné rozšiřování
se dál'O, vyvozud,í z toho i dŮlsledky.
§ 84 zákon" o společenstvech určuje dalšipostu'p, zjistí-li se, že
polovička z upsaných podílů j'e,st ztracena.
Souhlasně s ustanovením
tím upr:rvu}e. § 42 stanov otázku tu pro každou ztrátu, neměně ničeh.o
na ustanovení zákona v jininch směrech, z.e:tména na ručení členů a doplňOiVání zmenšených podílů, kteréžto ustanovc'ní tím tedy v platnosti, jak
ani jinak b;ýti nemMe, ponechává. Vzhledem k tomu neni odůvodněno
napaden,ým usnes,ením nařízené vypu.štční dvou vět z § 42 stanov, a hYlo
proto rekmsu ve smčru tom vyhověno.

Ze

D?dle. naříz:~í v.lódy ze, dn,e 25, července 1921\ čís. 409
n., pl~tJ za,sadY nzel1ll exekucnmo (sporného) II niko Oj z' d
nzem nesporneho. 10 vypl)"vá z usta O'V '.~
~.',.1
asa y
řfz·ení ve,de SDllJd exekuční' a mluví e n e~; ,:-'. 1 ,nanzem, d'Le něhož
tUlei, která je jinak upravena v §§
o '~,dl)ozem ~xek~~e, ~edyo, inst,iplatí pIi rekursech zá
'ď
. a n,,!. ex. r. V nzcm exekwčním
ke~olnostem a duka p,ove novot a proto nemčl rekursní soud přihlížeti
t
~~'
řízení '_Před' pr~:;m' ei;;Je~ re~l~rS~l"pře~ne's~nÝ'm ~, ~ěl, zd.álo-li
nze...n.Í-, v tom- sm:~ru nalr~ídit{ ab
rv~~ti, neupln~m, ],e ~.~1J~lt~, a~ do-plnění
avec zno'VlI r02>hodnul. Rekurs~ ~OUd :,oa~ po\re~: r'Jlstem, predsevzal
tvrzen.é O<kolnosti že během 'I r k 1 s ,vza zre e ,k nove v rekursu
povinná při dobré vmi 'I' ď ~ u 7 ~':I"tu hYlo vyrneněuo a že strana
i na obsah Po.tvrzení' O~:~~íl:o~~~~~ náhradn[ hyt n<a'iíti!, a vzal oh],ed
k rekursu přiq'oženéhcc Nás]'ec!k
.
ze dne 21. dcrbrra 1922, tei'rve
jiném základě než 'byl zřis't"
em toho I ?Zh.,odl rekurisní sOlld věc na
.
'
" ,,-n sou dem l1rvmm co;' "
.. ,
;
I sporném, llev-řípustno.,
Z JiC, V nzem 'exekučn'í1TI
sb.
vo

P~'o a řízení,
;
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Čís. 1758.

W, --' konto.
Vyžaduje se, bl' k~mitent způ b
' ... .
nost, použil vůči komisionář"
. so ~~, vylucu!IClm Jakoukolív pochyb_
třetí, obch. zák. V tom že /. prava, Jezl!1n ;propůjčuje čl. 376, odstavec
spatřovati vzdání se ~ho. P avo tOo u(}lat,,~vano OPOZděně, lze ilO případe

(Rozh. ze dne 4 cervence
"
1922, Rv I 315/22.)
ŽalcJbce dat 31. ledlIa a 6 . ..
"
(Tc!"lické) filliálce banky, hy ,. r u;~, a 1919. 1"~lka;z ža,lo,vané tuzemské
a suctov",'!'a kUi'nÍ cenu. ku d' . P14~ .a a na vldenske burse cenné papíry
"k
.
. TI! • unora 1919 22 •
Prt az svou vídeňskou filiálkou . p , II
3'. un~ora 1919. Žal,ovaná
t. zv; kontě W., což žalobci i'hne~' ovc; a.a pppsala zalobci vHěžek na
v Ke o b a II i ž š í s o ud y z "tf'Zl~am!la. Zalobll o zaplacení výtiJžku
Vadl" Nen! sporno že dal "aalm] y',"'ldvola'c.í soud z tě.'chto dil·
b
na
Vid ens'
... k'
~ ,
dI
<
,e burse a' že
bylyz 14()I •c.e, za ovanié přtkaz., b
y pro
a a papíry
. UnO'fa: 1919 a 22. února 1922 dny, kdÝ

6Z4
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se kup/ni cenin vyúčtov'aila. Z pfHoh žalovanou př,edQ'ožených vychází pro

k",ždéhlo, věci znalého _ a talwvý'm je žalobce - na jevo, že byly pajlíry skutečně prodány na Vídeňské burse a dopisy ze dne 4. února 1919
a ze dne 8. února 1919 vyrozumě,la žal'Dvaná ž<a'lobce o tom, že prod,ala
papíry za nlěho za uvedené tam ceny. Z dopisÍl těch nemohl žalobce d~'e
§ 914 ~bč. zák ničeho jiného VyvO'zova'ti, než že žalovaná prodala P'a""
píry tak, jak jí přikázáno bylo na vídeňské burse. Dle čl. 376 'Dďstavec
třetl olbcih. zákona! by byl ovšem žallobce proto, ježto m1.l1 žalovan'á
v těcMo atů pozclějších sdělenílch neoznárrnila jménla' kupitelů, býva,l oprávněn, aby jlokJádall žalovanou za 'lcupiteJ!e, a žalobce také uplatňoval
právo to. S01.ld odvolací sdílí právnf náhled s01.lduprvé stolite, že ž"lo;va,ná tím jen nastoupila jako samoplátkyně ve smyslu § 1406 ooc. zák!.
na místo ručení vlastního kupitele, a že tuď,íž jsem dle § 1407 obč. zák.
povinnosti žalD'vané totožnými se záv,azky vlastnlho kupite1e ohledně
převzatého dluhu a že mů·že žalovaná naproti žalobd užíti všech n:bmŤtek z jejího 'poměru ke skutečnému kupiteli. Plnišlě jest pro žalovanoru
clle čl. 324 obch, zák. ovšem T,epli!ce. Žalovaná jest však pouze, povino- .
vána, by plnila žalobci to" CO> má vlastní kupitel pil'l,i!l. Tenlo· mohl však
c1le nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. zOoa n. ža:lqbci pl,atit jen< na
úče't W. Ježto kaibdý Hný převod! byl nařízením tím prohlášen za neplatncÝ a je'žto by 'Ve smyslu, mázoru žaolobcova provedený vstup žalovanédo tohotopom'ěru prrávní'ho hyl platil, za obejití zid~azu toho, nás,tedufie z tOlho. že mohaa ža,lovaná jen takp~atit, rak skutečně to učinila.
To pllyne jasně ta\<,é z následnj,dho; kdybY' na příklad žalovaná nynf prodala papíry 'Dia' příkaz žallolbcův na vídeňské bmse a str'žila za ně
30.000 rakonskcÝch korun a ve sdě~ení o výkonU! sice' uvedla, že se z,"cho'vala podle př!kazu _ j;a:k to učinila také ve sporném případě - lale nejmeno'Vala kupitele., tu by přece žalollce plři nynějším velkém rozdílu
v kursul na ní nemohl požadovati, hy' mu zaplatila za papíry 30.000 Kč.
NdY'by byl názor ža'lopcÍlv správným" mu'Se,l!o by pm právní poměr p!at,ti
také ustanovení § 1053 .obc. zák., že totiž vzchází smlouva kupní jen ,
tehdáž, když se o'hč stranCldohodly o předmětu a o ceně trhoV'é. V do'PISU! ze' dne 13. února 1919 nabiz:el:a, v,šuk ža!,ocvanážalol:Jc! za papí'1'Y
jen 35.653 K a' GontO' separato W a nebyl žalobce' spokojen s toutoc
cenou. Dle toho by tedy byla ohLedně 100 priorit jEínl dráhy vůbec ne
vznikla tr:hová smloU'va a :nemohl hy tudíž tal<é žalobce po,Žladovati od
žalované súčtování tétú kupní, ceny. V únoru 1919 zde sice ještě nebylO'
rú,zďílu v kursu\ ža,llovaná' musela vša:k papíry pmdat dle příka,zu ve
Vídni a v ten oas S.e směla úhr"cta za pa,píry ve Vídni prodané přelvé'st
do Čech jea; na konto W. V dopisu ze' dne 31. ledna 1919 ovšem psala
žalovaná žalobci, že tržnil cenu' za 100 priorit jif,\nl dráhY po 'Vykonu zapíše na jeho účtu za vále,čné půj:čky. Vykon tohoto slib tl byl jí však nařízením ze dne 6,. :února 1919, čís. 57 ř. zák. bez její vinY' zncmoiuen
(§ 1447 ohč. zák.).
Ne j v y Š š í s o u d nevyhDvěl dovolání.
Důvody:

Bylo by lze plně přisvědčiti dovola,telovÝll1 vývodo'tm, kdyhy bylO
lzc použíti v tomto případě předpisů třetího odstavce čl. 376 obch, zák,

nebo!~ z~· to~ot<; předpokladu p:říči!o

by ~e ro:zhodnutí odv,olacího soudtl

skute~~,~ pra~ll1;;;u .stanov;sku;,Jez v otazce účtu W důsledně zaujfmá
lJeJ,?,S~1 scu ; , e~y nema ~n;m~, bY, se uchýlil od práv:ních zásad,
z mchz ~v~chazv pr~ posuzov~~, teto ?tazky. Ne'ž přediplisY' 61, 376 od~ta~~~ tre;l' ,~bCh . .zak. ll' e 1l1,a J I ~de mlsta. Dle tohoto: tlstanovení záklona
ldest I Okml en o;~sem
r a v n e lli, považovati ZJal kupitele, nebo 'pro-

op

a de
e e ·cnUSlOnare
sameho"
nepojmenoval-li ten~o
l'ai'~(}'
v t om t>Di pn...
,~
,,o
.
.
,ru
?ll'
_ zaroven s oznamemmo provedeném obchodu j)jekoho jiného
Jako kupltele nebo prodat~le. tIIedío k daLeklosáhlým ďůsledk"m tohnto
vstupu komitenta (na rCiOdll od vstupu komisionáře dle prvnlho odstavce
~l., 376 olbch ..zák) nutno však táda:ti, by kOlmitetlt způsobem, vy;lU!ču
ll~~~/ak?ukohv pochybnos~ ,,-"Či komis~onáři použil práva, jež mu propu!:uJ,e cl: .376 odst~v.ec ,trelI obch, zak, jehož se však samozřejmě
muze vzdatI, 3J 'p:rchlaslli, že považU'je komisionáře za kupritelle nebo proldatele. ~l~ ~ toho právě žalobce newčini,l. V tom, že se ,ohradil proti pře
vodu vytezku 34.077 K na konto W a proti účtov,ání ďalšího ď ťžk .
35.563,K na t~mžekontě, jakož i jlfoti tomu, že mu tyto částky V:e~YI;
o~e~s~ny od' J,;ho. dluhu na válečnou půjiči1m la' byly účto'Vány ve, staré
mene ko!u~ove, ne~~e nik~erll'~ spatřova'tŤ použití práva dle .ok 376 ode
stave~ tr.e~1 o'b~ch; zak., le'lto zalobee při těchto protestech moM zajisté
vychazetll, z Jlnych .právn~c~ hledisk, ne;'lJrávě s hle,li'ska lil. 376 od~~ave~ .třeŤl obch~ zak Jest" v 'žalobě se, žalo,bce ani jediným slovem
zrulml o~ tsm, ze P?važuje žaIovanou samu za kupitelku. dle čr. 376
oďstave,c ,tr::l ohch. zak, Teprve v přípravném spise ze due 7. ledna 1921
- tedy te~mer po~ dv'oTll! letech - vzpomněl si žalobce na toto ustanovení
b,Yv na. néP~trne uplO'zo~3'ěn rOll!hodmrtÍ'tn:l nejvyššího somdu, která mezI
~~t~~~~ ?~~n~ ,~as~dne lz~ ~ice p:~ipwstiti, že použití práva dle čl. 376
re.t o \,;' .' zak. nem caSOVe omezeno a,le

:~~~ zasad~

'V

·tomto případě ne

ta. pl~titi, nebo,f jl'říči1o by se olbchodní pnctivosti· a sliUŠ~
nep;mý:e~l: ~Olbrym ...mtirav~m, kdyby žalobce, který dlle všeh<o nikdly
'ák .,. ~ a~ o, P~UZI pmv, piy~.oucích z čl. 376 odstavec 'třetí obeh,
~ Oko~::~C;t~r~C;;~~et~1X ~~,;~~~~~O~~l~, ~"hťěl nýa újmu ž~IOV'a'ITé těžit;
svého
za, ne o' v znamu ze- mu banka
~ casu nep,olme~ova'la kupite!ře. Lze dokonce důw>oclně míti . .
onoho: ?yá::a, jeho vzdal.
neboť ne'd'
\' o aCI o soudu, ze zalobce uplatnil totO' právo
sedomntv~ tU'bO ykmko,:,é ~jiiš~ěnf, vížící soml: odvolací, jak dovolat,,;
a, rty' 1'z a praVlil nazor jerr .,'. t d
'
může přeziko:umati. ,Nelze, tud!ž použiti třetih~P~~~~o~ce .2I~~~~clo~~hd
Q,V

i,

v .

~~ ~~~:~: :ř~~~I~~:~~I~~~O:,Ži~~m

T'~~uto~e~~
Vi

?;

~i~~;1 ~~P~~~I~~~~'~~k ~~~~l~j~Odstav~~to~oto: článku, poněvadž b:~k; .

i(} .

tomu vak jest, nel~e tvrdit' ~. sam~
u]'rtelka do obchCldu. K!dyž
poměr prodate!'e ke ku it:Ú ze 'vz~se ,m,;z'l,zal~~:bcen; a, bankou pUmy
pl!ťtnÝ",h pro poměr ko~sjodá;r~rz ,~~US!aV}1 Pf!. pra,':;l1lch pmvidl'ech,
s~~ v'las~nlm jmén,em, ~le na ~č~i ~~nr:~~:;ak,om~s~gO)r provádí oh~hod
dvat, kOml!~ntovi to, co. on z obchodn má ki pohle'dáván"l' (acVIP03v61m)enZ~ Jebst,
. e y
t o m pnnacč JI I ll' , k b l '
pokol1ší., 'a 'vzJjJed~~ ~I
oprávněn" ,~,,!o,?~e sáa,n l'Vnlifi se ne. daných< nl> Vídeňské burse u, ~e IsPlat~,st :,yt<'lzk,: cennych papírů, pronařízení ze dne 6 únor" l~~~ ač~ ve Idm v dobe, kdy bylo již vydáno
Civilnl -rOZhodnut; IV.'
' ,al
, I S . 57 sb. z. a n., tvrditi ani nemŮ'že.

:0:0' : ':
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Z to1!Oko právního hlediska však jest nerm;hoclno, zda bylo bankám zři
zováni účtů W ulož,eno Z!vll'áštnírrn nařrzením ministerstva financí, a zda
byl kup uzavřen s Vídeňskou ústřednou úvěrního ústavu pro obchod a

skladišti i pracemi pod1ízcnýml, poněvadž pod"e § 2ods!avec Plrvý záik.
o obdl. run: 5est rozhodnS'm, že konaJl př.ev,ážnč služby vyšKL
Čis.

průmysl',

Čís,

17,59,

První vrtmistr koná vyšší nekupecké služby ve smyslu § ::, odstavec
prvý, zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. o obchod~ích pOmocnících. V otázce zda jde o takové vyšší slnžby, jest lhostejno, zda zaméstuanec osvojil si vyšší kvalifikaci odbornrými studiemi, či jen praktíckým výcvikem, a Ihastejno, že zaměstnanec ndmotně koná i práce
podřadué.

(Rozh,

zje

dn,e 4, července 1922, Rv 1 403/22,)

Žalobce byl rprvním vrtmistrem

II

žalované vrtací společnosti a, bY\:

předčasně pl opuštěn, d01TIláhal se náhrady, Qlpír1aje žalobu o ustanovem

zákona o obchoduíoh POO1ocnídch. Žalobě b'l'lo vyhOlvěno s o u d y
vše c h tř í s t o li c, Ne j v 'l' š š í m s o ude m z lěahto
<lů

vod ů:

I když se hledí pouze k pracrl1li, 'kiterými ,byl ža),olbce zaměstnáván
žalované firmy, nelze odvcladmu souellr v'l'týkati, že POlsoudi!_ véc no;
správně po stránce právu" dospěv k)Ísudku" že z"lobce konal II zalol\'la'ole
firmy vyšs1 nekwpccké služby a že proto' patřI mezi osoby, na které
poclLe § 2 ,odstavec prvý záikl. Dobell. popn. dlLl'žno použíti ust~novem
tohoto zákona. Žalobce hyl tu Mívěj'šmo majitele podniku IJi[vmm vrtmistrem a jako 'takový by;l převzat' do, služeb žia.Jované fi,rmy. ~o.dk
zjištění nižších soudů, jimž podle § 503c. ř. s. nelze v, dovolaclln, nzem
odpO'rovali 'pro nesprávné ocenění důkazú, bylo hlaVni jeho pracl, a to
i u žalované firmy provádlěti hlubhmé vrty, při čemž podi'ízeni mu b'l'lJ,
jak zjištěno hylo v:s,pověďmi svědků, nejen děllníoi, 11,ýhl'ž i Hni vr_tmistřl,
Ndežto ž,alohce přímo, podléhal dCizonl technické správy podniku. Zial<;bce
p'l1ácc Hdil, určava.ll, kde 'Se má postaviti vrtad věž, zkoumat sl:oižení p~d\Y,
podával výkazy o konaných pracích, vedl výp:Iatu,í l~stil>Y a vY?lacd
mzdy. Že žalobce dle toholo mu p'řikázaného oboru pusohnostt me'l po~
stavení povýšené nlad ostatní dělní10r a že čilJ[l'O'sl jehopředpoMádala
nejen více odborných vědomostí, nýbrž i větší spolehlivost a P'foťZíravost,
l1Iež jaké se vyžadovaly od dělníků jemu poMízených" plyne z pov~hY
prac1, jím kOl>auý,ch, a může proto soudem, i když n;ll1l1~.odbornyc~
zna10stí o tem, jak se vrtán,í provádí, bez výslechu; znalou byt! spo:Iehhv~
posouzeno. Po<stavení žalobcovo rovm.á 'se postavení dí1tovc.doucíhn, ktery
dL\> výslovného ustar;o:vení § 73 oelstavec druhý ž,ivn. ř. nepatří mezi

II

živnostenské -pomocníky, n:9brž k osobám-, z-řízen~Tm k vyšším služhám,.

Nezálezí na tom, že lze si osvodit; potřebné vědomosti pro slwi;bn,
jakou kona~ žalob'ce, i praktickým výcvikem a že není třeba předběžného
theolreticbého v'zděl:án1, poněvadž :zúkon v,yžaduje jen jistou vyšš~_kva
Ji.fiklaoCÍ nerozeznává však, jakým způsobem byla nabyta, a rovnez 1lICzáLeží' na to:m~ že žalobce, nebylo-li prad' jlin;ých, se zaměstnával ve

1760.

Osvědčeni, že dlužníku z pokračování exekuce hrozí nenahraditelná
nebo těžko nahraditelná škoda, Irem pOdmínkou pOvOleni odkladu 'eocc.
kuce, zejména lze-li již ze spisů seznati možnost tohoto ohrožem.

(Rozh. ze dne 4. července 1922, R II 424/21.)
Ex e ku ční s ,o u d povol.il (}dkL",d exebucc, rek II r sní s o II tl návrh
zamítl. D ů vod y: Dle § 44 ex. ř. memá býti odložení exekuce povolem"
může-li- exekuce býti počata nelbo ďá'Ie vedena, ani'ž by s' tím pro 10110,
kdo žádá za odložení, spojeno :by.lo nehezpečenstvÍ' majetkové újmy nenahraditelné ne!b,o, těžce naprlavitelné. ŽalClbce neosvědčil, že' by utrpěl
provedením exekucí škodu, v § 44 ex. ř. nazna·čenou. Ve, svém návrhu
toho ani neltvrdi! a nebylo též zřejmo, že by škoda tato nastati musila.
K e j Vy Š š í s o ,u d obnovil usnesenÍ' prvéhlQi soudu.
Důvody:

Napadel"~ usnesení zamHá návrh povinné stlf1a.ny na odlnžiení exekuce
tolnl<c; z toho důvodu; ';Je navrhovatem neosvědčil, ba ard' v návrhu sV>Élm
neltvrdil, že. hy s pokračovánim (vedením) exekuce bylo spojeno nebe zp.e,čenství majetkové újmy n:enahradřtclné nebo těž,ce naprav·itelné. § 44
ex. ř. nestanoví výslovně (jako na př. §§ 370, 390", p.) povinnost, osvěd
čuti, že straně pOVin.i1,é z pokr:ačovánÍ v exekuci hrozi ne'nahraditelná nebo
teZko, nahraditelná škoda, nýbrž fOlfmwluje podmínku negativně; že odJldad

exe'~{u.c~ nemá hÝti povolen, mŮ!Žle-H v ní býti p>O'kračovállD-, aniž by takovl~ neb"zpečenství vzešlo. Stanoví tedy z.ákon toliko' podmínky, zla

kterych nav,rh. na odklad exekuce jest zamítnouti. NeJzepwto z do,slovu
záikcua Vyvozo'vati, že' o-dldad1exekuce 12e povoHti jediné Z3' té DodmínkYIII
že nebezpečí uvedené jelst v návrhu osvědčen·o jak rekursní soud _
o'píraje se patrně o,~eull1annův komentář k ex.. f'ád:u II. vyd. str. 201 _
za to mlá. Toto přl.,né formalistické s'lanov/sko nebude však, i kdYby
Se vm~ zásHdně p.řisvědóti ,mělo, zajisté na, m-íst:ě tam, kde ze spis.u e-xekUlcmho sa1TI'ého seznati, l;ze~ že z.muítn.\tíll11 o·dlkladu 'exekuce by povinné
straně vskutku mohla vzejíti nenahradite';':;á škoda; v tom případe odpo'rovalo by sln'šnosti, by ul,pčním na přísně fannaJlistiCkém výkladu zákoua
b:l;l zn;ařcn, sám _ ú,čel zákonného ustano'V,ení. Tomu jest tak v tomto
pnpade: z exekuclnho spisu jde nla' jevo, ž'e vymlúhají:cíi věři1e ' l vede· exeku~i k vyde,bytí nákladu, jenž mu vzešel dodáním pily za 64.600 K do
mlyna povmné strany, ač ze spisů C 100/21, a to z vlastního tvrzení
v:.:;n~a!ícího_'y'ěřitelc"jdc. na 'jevo, ze, dodaná pila není vlas.tnictvím vy11llaha~lClh? vť~lte1e, nybrz OSOlby třeli, je'ž tyto v l;astnické nároKY U'plat,nuJ~. Z v~v~du rek,llrsll vy-máhajíc'Ího věřite1'e, jímž dodleno napadené
rozhodnut!, jde na Jevo, že ml&n, jím prcpachto'Vaný sltoj,i, ž.e následkem
toho z nedostatečných prostředků peněžních není vymáhající věřitel ani
s to, aby svým vě'řitelúm úroky z to'ho, co jimcLlUží, zaplatil, a· že jest
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vydán v nebe"pečí e"ek"ci. Z těohto okolností vyplývá, že povinné straně
z pcG<xa,čovánJ exekuci za jichž odklacl "ádá, hrozí nebezpečí nenahradlte!né ruebo těžko nahr~ditelné škody; neby]:o ·prroto zapotřebí, aby navrhowtel tyto již ze spisů soudu vyplývajki ,o)mlnosti zvlášf a výslovně
osvědčoval. Případné ohrcženi uspokojení vymáhajícího V'Hitele povolení odkladll nebráni, n'Ý'brž má dle § 44 odstave'o druhý ex. ř. pouze te~
v'Ý'znam, že soud mŮ'že .povolenl odkladu učiniti závislým na složem
jistoty; toho však vymáhajíc! věřitel nepožaduje, a ostatně vzhleďem
k uvedenému práV'ě ustanovení zákona! má vždy na vůli složení jistoty
po,žadovati.
Čís. 1761.

Omluvou, že dodati se má vagon sooa, iest s dostatek určen předmět
dodávací smlouvy.
Není (dle obchodního práva) třeba, by dodatečná lhůta byla výslovně
stanovena stačí byla-Ii skutečně poskytnuta (ponechána). Odepřel-Ii
druhý smiuvník 'plnění, není ani toho zapotřebí, aniž třeba oznámiti pře
dem úmysl. provésti koupi úhradní.
(R.ozh. ze dtle 4. červen,ce 192'2, R.v II 130/22.)
Zalobkyně kOtlpHa od žalovaného vagons,ena a ježto žal'lV'aný včas
nedodal, k-ryla se jinde a žalovala plťk o náhrad 1 škody. ,p r o c e s n.í
s o tí,d P r v é st ol,i ce žalobu zamítl, o dv ol a ci s,ouď jí vyhověl
mimo jiné z těchto duvoclů: První soud zamítl žalobu z dvojího dUlVod>:,
jednmk ,proto, že dle jeho I>8Jzom nedošlo mezi stranami k hotové smlouve,
ježto se stm'ny neshodly ohledně mnO'žství sena, které mělo býti dodáno,
dále proto, že náhradní koupě byla p.řeodsevzata pozď.ě, takže nemá ~roti
žalovanému platnosti. Odvolací soud nesdflí ",ádného z těchto stanOVIsek,
Pro otázku zdali strany ujednaly ,platnou smlouvu, jsou směrodlatny
telegram žaiovaného z 23. oervonce 1921, pak te1leg'ram žalobkyně ze dne
1125 července 1921 telegrafická odpověď žalovaného ze dne 26. července
1921 a dopiS žalobkyně ze dne 28. července 1921. Není pochyby a též
prvý soud uznává, že v těchto depeších a onom dopise se strany ohledně
ceny zboží a jeho, jakosti shodly. Je jen otázka, ",dali do,šlo v nich též
ke srovnalé vůli stran ohledně množství zboží. První soud stoH na st8!novisku, ve nikoliv, avšak neprávem. Telegram 2ialobky,ně ze dne 25.
červemce 1921 pokud se týče' mn02ství zboží, zní: "Sendet eineu Waggon
10.000 kg«. N~ to, .odpověděl žmlovaný telegramem ze dne 26. července
1921 : "Bestatige K:auf dnes fieuwaggol1s mit Verlade~arantie 85«. Zalobkyně dopisem ze dne 28.červet1ce potvrdil", žalovanému tento jeho
telegram a připojila: "Sonach geht der Ihnen bereits iibermittelte Auitrag
Nr. 5477 in Ordnung«. První soud spatřuie neshodu vule stran úhledne
množství zboží v ďodatku připojeuém k potvrzení kupu vagonu sena s nákladní ganncií 85. V onOm ·příkaze, Isprávtlě v objednladm \is~ě ze dne
26. července 1921, který žalobkyně jako dodatek k svému, telegramu ze
dne 25. července' 1921 žalovanému zasla.!a' a Ull' nějž ve svém dopise z 28.
července 1921 poukazuje, uvádí S,Eo jako, objednané množstvÍ sena asi
10.000 kg a pný soud má za to, že žalobkyně., odvoláv:ajíc se na tento

objednaci Jist, setrvala i po telegramu žal<wanbho ze dne 26. červencc
1921 na dodání 10.000 kg. Proto podJle názoru prvého soudce nedo.šlo
k srovnalé vůli stran ohledně mno·žství zboží a následkem toho nedošlo
k platné smlouvě (čl. 322 obc'h. zák). Proti tomuto názoru j~st však
uvoésti, že žalujícf firma, byt i' v te,legramu ze dne 25. července 1921
a v objednacím fistě ze dne 26. července 1921 l>vedla, že má bÝti zaslán
pokud se tÝČé, že objednává vagon sena s 10.000 kg, nikde přece neprojevila, te .cIodávku vagonu s menším nákladem vylučuje 'a na ni nereflektuje, Korespondence ialobkyně má, po.kud se týče množství kUPovaného sena, venkoncem jen ten úmy.s,ll, že ku'puje 1 vagon sena, patrt1Č
s obvyklou váhou. Tak rozuměl poptávce, žalobkyně též žalovaný 'a' proto
potvrdil žalobkyni kup jednoho vagonu s nákladem 85 q, jak je Ul sena'
obVY,klo. Je'žto tedy, jak řečenO, nebylo ze strany žaLolbkyně podmínkou
kupu, že vagon sena' musí míti 10.000 kg váhY, nýbr'ž žalobkyně kUPovala
toUko j,eden vago,n sena s 85 q, došlo mezi stranami i ohledně množství
koupeného sena ke swvnalé vůli a byla smlouva mez! nimi na 85 q
hotova. V.še,liké pochybností, které by snad vzhledem k uslanovení čl.
322 ohch. zák., že návrh a přUetí jeho musí se uavzájem krýti a ~e přijetí
návrhn n'esmí obsahovati ani dbmezení an, nové podmínky, jinak že je
přitietí no'lým návrhem, mohly ještč o t,o~., zda-li mezi stranami k pla'tně
smlouvě došlo, hý ti, byliyodstraněny p'rc1Jlášenlm žalobkyně v dopise
ze .cine 28. července 1921, že potvrzuje kup bezvýhradně a bez podminky a že tedy jej pi'ljímň. Co se dOiý,čepoukazu· ža!(}bkyně v <10pilse ze dne 28. čer~ence'. 1921 na o,bjednad 1'ist ze dne 26. čeorvence
1921, . dává prvý soud tomuto poukazu nesprávoný výklad. Když. na
~a~átkuiúhoto dopisu ~~lobkyně potvrdila telegram žalovaného" zně
)IC1 na náiklad 85, rozume) 85 Q, tUl odv'ů'lá'\Cajic se hned na to na' svili
obiednad Jist, z'ajist'é,. 1W! to zvl,áe'! nevys!o,viJa, netrva1a na objednávc~
10.000 kg se~a" oneboof v tom směru byla právě objednávka jinak upra:,'en8! a, dotycny poukaz na ohj,ednaeí' list ze 26. červenec 1921 měl již
jen. ten. s:uysI, že. žalobkyně ťrvá na ost",tnioll podmínkách v objednaJc>!:, ~st,,; uvedell;ych, tedy na uvedené tam jako-sti, ceně a času dodání.
. Dle receneho ne11ll ledy pOChyb'\", že žalovaný dojednal se žalobkyni
hotoyou ;m:louvu, n~ ,85. Q set1a a že tato smloollva měla od něho býti
spl~en~. Za'~o'va.fllY t'm, ze smlouvu nesPllnil" stal se po rozumu § J 295
albc. zak. a, clL 355 oť;Jt. z. 'Práv ze škody, která žalobkyni z toho vze.šla.
Žalovaný POpíTá povIninost k náhrad\'; škody a uvádí že' mu valobkYllě
rrep?skytla d,?date,čné l~uty k plnění, jak ," tomu hyla dleč\. 356 obch. zák.
~ov:nna'l AV'~allc, tato :r~mlt~a ž'alovanéhhl, není opr!ávněna. není spráVl1lO',
ze z,alo'bkyn~~odatecne l'huty žalovanému neposkytla. Kcdyž totiž žaJlo~ any ol~nalrnl~ zalobk~ni, že m:ezÍ mi-mi k ho1oVlé smdouvě nednš,I,Q~ a' tftn
al na Jevů,. ze doda,cl smlouvu nesplní, oznáJmiia mUl žalobkyně te1'egra-

. :~m a~O!!,se~, ze.dn~ 30. če!,vence 19~1, že ~a spln~ní smlouvy trvá
~e .ho cml~o,dpovednym za D,asl,e,dky. Tlm by:1 zalovany vyzván k do'da!ecnemu, pInem, ale dopIsem ze dnle I. srpna 1921 SP'lnění odepřeL Ostatně
z~~ovany, " kdYby murd'ů'datečná Ih,,1a, k plnění od ža,!ohkynč nebyla
u ele:na by':.al~, n;emů2ie to vůči žalobkyni uplatúova!. Netřeba ndělo
v~.ti d?datemel'huty, proh~ásí~l!i liknavÝ, že nesplní, nebof v ta:ko'lém
prrpade poskytnutí dodatečné lhůty nemělo by vy' znamu Ze. žal,ovaI1':
smlou'vll' nespi
"1 za
• Io'bky.ni tel'egramy (dopisy) "
, "n"' oznaml
ze dne 29.,
čer-
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vence, 3L července U' 1. SI-pna 1921. PI vní !Soud shlecl:al žaiGhnt nárok
též proto neodůvodněným, že krycí koupě nebyla uzavfena zavčas, Žalobkyně prý se kryla týden PO tom, kdy žalovaný prohlásil, že sena
ne<1odá a to je po názoru prvého soudu pozdě. TohO! názoru však sdíleti
nel7-e. Jak již shDra bylo uvedeno, prohlásil žalovaný definitivně a určitě, takže žalobkyně nemohla býti, více v pochybnosti, že smlouva
splněna nebude, teporve dopisem ze dne 1. srpna 1921. Tento dopís o'hdržela žalobkyně nejdříve až dne 2. srpna 1921. Nadešla ted,y pro' žalobkyni doba ke krytí dnem 3. s,rpna 1921. Žarobkyně, jak v:\,chá'Zí z objednacího listu z 8. srpna 1921, UO'Javřc.la kryCÍ koupi po předchozím
jednání téhož dne, totiž 8. srpna 1921. Dle Who kryla se žalobkyně
nikollv až za týden, nýihrž již téhož dne'. Že boto krytí by'lo zavčas,
netřeba zv,~ášť dokazowti a vidno to nejlépe z toho, že žalovaný sám.
nenamítal, že úhradní koupě byla UlZavřena opozdeně.
.
Ne j v y Š š í s o uď zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by ji znevu projednal a rozhodl a uvedl! mimo jiné

v

důvodech:

Po stránce právní neby.l1a" věc my-luč pDsouzena odvolacím soude-m.
Proti vývodt1m dovolacího spisu připomíná se toto: a) Z korespondence,
zejména z te,legra:mu žalobkynč ze dne 25. če,rv-ence 1921 a žalovaného ze
dne 26. červ,ence 1921 jakož i z dopisu žalobkyně ze dne 28. červ-ence
1921, zřejmě vyplývá, a nelze ani dost málo pochybovati, že došlo mezi
stranami k pevné koupi jednOho vagonuse~a ve váze 85 až 100 q.
MnožstV'í prodan~ho a kOllperuéh" :;ooa bylo· takto dostatečně určeno·;
žalovaný byl by úplně oo,stál smluvnfmu závazku, kdyby b~l dodal
ža!O'bkyni pouze 85 q, a žatov'aná neby,lla· by nikterak oprávněna 'býwrla
Cldimítnouti zásilku proto" že neobsruhovala 100 q. V tom směru odkazuje
se odvolate'l na ro'zlhodD,vad důvO'dy rozsudku odvoktcího soudu, které
hovf stavu věci a zákonu a nebyly vYvráceny vývody spiSU dovolladho.
b) Dovolatel trvá na námioce, že se žaloiJJkyne n,nachovala dk čl. 356
obeh. zák., neďavši mu dodatečné lhůty k plnění. Judikatura a literatu,,,"'
j'SLO;U si za jednn v tom, že není třeba stanoviti v}'slovně dodatečnou
lhůtu, nýbrž že stačí, byla-li poskytnuta (ponecbána), la že ani toho, není
tř,elba, odepřel-Ii druhý sml,uvník pluění, nehať v tom případě povaha
věci přímo vylučuje poskytnutí dodate'čné lhůty, ježtO' by to' byl.o pouhou
be'zvýznamnou fcrmalitou, a s takovými se v obchodním stYku nepodtál.
Žalovaný dal telegramy ze dne 29. a 31. července 1921 a dopisem ze
dne 1. srpna 1921 nade vš; pochyb" na jevo, že nechce dodati a ned.odá,
8 proto nebyla ža'lobkyně povinna, posečkati s krycí kcoup; a poskytnouti takto žalcvlanérru <1odatečn:ou lhMu k plnění, tím méně ov!šem dáti
dodatečnou lhůtu výslovně v dopise ze dne 6. srpna 1921, jímž mu oznámtla, že se kryla a žádá náhradu škody pro ncpl.nění. c) Ža.lovaný :fr ci
se <1omnívá, že žalobkyně nebyla oprávněna, provésti kry;ci wupi před
OIznáime:ním, že tak učiní. Tato výtka ';c.uvisí s výtkou, uv,edenou pod:
bl. Byla by snad oprávnena, kdyb:\, byla žalohk~uě p'oviuna bývala,
poS'kytnouti žalovanému ještě :lhůtu za Hm účelem, by mohl dostáti
svěmu smluvnímu závazku a taktO' od sebe odvrátiti nás,ledky své liknavosti (moram pmgare.). Jen v tom případě bylo by přeclchc,zí oznámení

f~~'~~-,",fiffi,k-{,~kr-~vcí koupě mělo povahu pohrůžky <10 budoucnosti. Zde však,
kde n<ibylo třeba poskytno,"ti lhůty k dodatečnému plnění, 'když žalo.vallÝ odepřel již plnění, nebylo by mělo iádnbho významu, kdyby byla
žalobkyně napřed oznám;;!a, že se bude krýti a teprve po té provedla
krycí koupi, naopak jednala vzhledem k nes,pornému slou'Pání cen sena
\' kritické době v zájmu ža,lovaného, když se kryla co nejrychleji. Jake,žlo
oznámení dle čl. 356 obeh. zák. přicMzf v úvahu jendopils ze cine 6.
srpna 1921 a prDto nesejde na obsahu dopis\> ze dne 30. července 1921.
Nelze tedy dúvodně p'ochybovati o tom, že ŽJalovaný jest poviuen, by
Žlalobkyni na-hradil škodu., která této vzešla nedodáním sena. Odůvod
něna však jest dovolate:lova výl1<a, že odvDlac! soud uznal přes jeho
oclpor krycí kupní cenu 250 K'č za 1 q sena bez dů'kazů za !l~i'l'llijřenou
(§ 503 čís. 2 e. ř. s.).

Čís. 1762.
Při vymere bolestného jsou rozhodujíclmi jedině intensita a trv'.ml
bolestt Smrtelný výsledek nepřichází tu v úvahu.
Žalobci nelze přisouditi všechny útraty, zavIselo_1i sice určení výše
pohledávky na posudku znaleckém. byl-li však žalobcem PDžadováu penlz Zřejmě přemrštěný.

(J~071I. ze dne 4. ,července 1922, R.v II 228/22.)

Žal'o,bce byl p-řCljet automobilem žalované a smrtelně znaněn ta'l@e
zraněnť. za ffi dny 'lÍ'odleh!. Žalo,bě jeho, (pozůstalosti) o náhradu,' škody
V'Y'hoV'ěno bylo co <10 duv,o!du třemi čtvrtinami, v koneaném rozsudku
lllLrok,u o· přiznání-bolestného, 50.000 K vyhov,ěl jl r vn í s o u d penízem
22.500 K, je~ž o d vol a e í s o' u cl sní'žil na 15.000 K, D ů v o rl y:
Odvol"eí súud na zlákl~dě zjIštění, kťerru pni1ý soud pro,vedl a která
odvoláním vůbec nebyla napadena, připOjuje se k odvolatelovu názoru
že ocenění celkových bolestížalohcových 'na 50.000 Kč jest pří1]s vy~
soké. Bolestné jest odškD!dnění za utTPlěné bolesti, a ne,lze' při jeh'o stanovení přihlíi,teli k okolnosti, že poranění mělo' za ,násJedek smrt. To
p!(yne ze srovnání přesného znení §§ 1325 a 1327 obč. zák. Nelze proto
v to~topřípiadě .př!~no;"tižaJlobd, třebas následkem poranění za tři dny
zemr~l, ~a bolestnem :"ce než by mll bylo mO'ŽJno přisouditi, kd~by, při
stemem ma;>;u a steJn.ych bolestech"yl se po 3 dnech úplně uzdravil
a žá~nÝch bolestí již nedti>1. Že p:n ttl<'O'vém stavu v'eci by bylo bolestne 50.000 Kč Inepoměrně vysoké, plyne již z toho, že při tako;v1ém
odhadu bolesti 3 dny trvaiící,eh b,y při delším trvání jejícb se do'šlo
k ob-nosům, jichž přem~štěnost bO' do očl hila. Odvoa:",cí soud přihlfžeje
Jednak 'ku ve.Jikosti utrpěného úraz\> a ku lékaři closvMčené intensitě
~, nepřetržitDsti b?Iestí. ve třech následujících dttle'ch, jednak ku nyněj
sltnu znehodnocem penez, m:nal d,le· § 273 c. ř. s. obnos 20.000 Kč jako
celkoV1é b<llestué za přiměřený a p'řisoudil žalohci podle mezitimn,h<l rozsudku tří čtvrtiny tohoto obnosu tedy 15.000 Kč.
'
Ne j v y,Š š í s <O uď k odvo'lání žalované snížil bolestné na 4.500 Kč
a zmšil navzájem útraty dovolacího! řízen,.
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Dle výpovědi znalců byly bolesti .žal"hce, jenž třetí den po úraze
zemřel, \ntensivní a stejnoměrně při kažclémdedhu se opakujícÍ, poně
vadž žebra a .plíce hyly poranooy, jen v po·sledních hodi·nách náskdken;
lagonie mohla býti apercepce bclestí slabší. Intensita a trvání bolesÍl
jest jedině r,ozboc],\ljíd při vyměfení bolestného. Nejvyšší soud shledává
v:cl1ledem k výpovědi znalců přiměteno 2.000 K' za jeden den, z čehož
podle mezitiml1ího rO(lsuldlm přlslU!še2' žalobci 'I., tedy 1.500 Kč. úhrnem za všedhny tři dny tedy 4.500 Kč, a to podstatně v záMade' týCP7
úvah jelž uvlÍ'di odv"lací soud a na 'něž se proto odkazuje. Dle § 43
oďsta~ec druhý c. ř. s. mohou žalobci přisouzeny býti i ph úspěch,:
pouze částeč!lJém vseehny útlraty sporu a Pll'oto dle § 50 c. ř. s. talre
všechny útraty dovolacího ř'ÍZení, závisela-Ii vÝše pohledávky ·od znaleckého vyšetření neb od uvážení soudcovského, oo,ž zde dopladá. AV1šak
přisouzení to předpokládá, že žádaný obll!os nebyl patrně přemrštěnÝ,
Il!ýbrž že se pohyboval v mezích diskultabillty. Chybi-li tato podmínka,
nemohau přisouzeny bÝti útraty vše.cky, n·ýhrž dle r,ozliěnosti příp~du
buď jen část nebo nicll!eba muže žal,obce dokonce, sam odsouzen byh,
by hradi:! část útrat n~bo celé odpurci. V tomto případě shledává dovolací souď přiměřený stav věci, abY útraty dov"laciho řízení byly navzájem zrušeny.
Čis.

1763,

Smlouvu pachtovni lze Sjednati též tak, že se pachtovné určl cenou
určitého množstvi obili, Jakou bude mili v čase splatnosti pacht!Jvnébo.
(Rozh. ze dne 4. če'rvence 1922, Rv II 236/22.)
Pachtovní smlouvou ze dne 18. března 1921 najal Žlalovaný TomáĚ

K. mladší od žalobce usedlost s obytnými a hospodářskými' budovami

a ,p.ozemky, připsanými k této usedlosti na šest let a to od 1. dubna 1921,
do loonce břeZilla 1927. Pachtovné na rok záležel\) kromě naturálnich
dávek v takovém peněžním ohn"s..u v českosl"venské měnč, který se
rovná obecné (tržní) hod1]otě 61 q 10 kg žita prvotřídní jakosti, a mělo
se platiti ve lhůtách měsíčníoh, a to posledního toh" kterého měsíce
a v obecné hodnolě toho kteréhó dne splatnosti. Ježto, ža]ovan& Tomáš
1(. ml. nezaplatil v penězidh umluveného pachto'vného ze měsicčervell!ec
_ listo'plad 1921, domá:hal se ho, pr.opachlovatel na pachtýři a. jeho otci
jako ruči,teli žalobou, jíž pro c e s n i s o II cl< P r v é s t o I i c e yyhnvěl
a uvedl mimo ji!lJé v d ů. v ,o d e c b: Námitceža·ltlVanýoh, opirají'cise
o ustano'veru § 879 čís. 4 o;hč. zák., že· žalobce využil nezkušenosti Tomáše
Rj-a ml. a dal si slibiti a poskytnouti majetkovou hodnotu, je'ž jest s jeh""
plněníil11 v nápndnéml neporněru, nutno UiPfítiJ oprávnění. Vždyf,_ jak
zjištěno, smlo.uva byla uzavřena na poclnět Tomáše K-a ml., který pfin~sl
si téměř úplllÝ náčrtek smlouvy do notářské klaneeMi'e a vUskl- tedy sam
konečnému vyhotoveni smlouvy obsah a také Il!edělal dojem nezkuše!lJého,
takže 12e právem ocl něho Ojčekávati, že měl, zejména byl-li, uzavíraje
smlouvu, téměř 24 let stár, potřebné normální scho'j)n~·sti uSUlzovaCÍ a že

'--\-;;Cd~ťěrt{}val náležiJt!ou pozornost, což ostatně zjevno také z té okolnusti,
že žalovaní, ruby předešli případnému sporu, arčm část pachtovného v peněžitém obnosu rovnajÍcím se obe,cné tržní ceně určitého množstvÍI žita'
prvotřídní jakosti. Měly-li strany rla mysli pH stanovení výše paChtov-

ného "becnou tržní cenu žita, tedy cenl] žita ve volném <lbehodu, jest
žalovanými tvrzený nepoměr mezi propachtovanou usedLosti a výší
pachtovného, zakl,ádá.li se tent<l jen na c!o'časné tržní ceně žita, a nikoliv
na mm02ství žita, sloužícího Zla: 'Podklad vým"ry pachtovné, přechodný,
s níž strany při uzavírání smlouvy počítati musely, který při tendenci
klesáni cen obili bude v bucloumosti zřejmě žalovaným ku prospěchu,
kdežto žalabd v neprospěch. Od VD I a cl' s o ud r'ozsllde'k potvrdil
v podstatě z týchž důvodů.
Ne j vy Š š ís o ll< d nevyhov'ěldO'v,olání.
Dů

vody'

Námitky a tud·iž i dovolací důvody ŽJaIovaných jsou velmi nucené, nepod'ávaií se ze stavu věci, i odkazují se n"důvO'dy nižšídl stolic, k nimi<
se dokládá vrtbledem k důvodům ďovolacímto10: Když bylo určel1lO
pachtovné v ceně určitéhO' mlltožf.!ví (61 q 10 kg) žita, jakou toto včas
splatnosti pachtovného mlti bude, bylo zřejmě úmyslem stran, aby p"'ch!lOvné přizpůso<beno .bylo každofOlčně ceně z'·jl1iědělských výrabkít a takto
svou vnitřní hodnotou bylo pořád stejné, což ovšem jen tako:vÝm ZP\!sobem ,clod1liti možne> bylo. Zda však 61 q 10 kg ma jest přiměřenou cenou
pachtovní,,!IO si, žalovaní i1'ko rolníci přece musell llmět s'ami nej.liépe
ódi1adln outa vypočítat. Oui také ani v clo,volán! tnto muožství žita za
přHiL5111:oU cenu neprohlašuj}, n~rbrrž. cítí se stíženy jenom: tím, že k,8.1kulovali - a žaloba prý s nim~ - s cen()u 180 Kč za I q žita jako ne jv Y"Š Š í m n ž n,o U' c.e,n o li 'O b tlí, a když se nyní jeví ceny vyšší, rádi
by zů~tali při těch 180 Kč a brodí jen proti v,yššl ceně, llil<oli proti množství ŽIta 61 q 10 kg. Nářky jejich jóDU tedy nweené, nebo·f musí s,i h~'ti
v,Momi, 'že se jim neMivdí, když to, zůstává pořád při stetl"ém mn,o'Žství
žita; že sice při" vyšší ceně jeho žalobce o/ldržl větší sumu peněz" ale
také. oni sami mají v stejném POIT11lBrru větší vÝtěžek 'O' to, oč ceny polních
plodm stoupa'jí. Oné se snažíl zvr'átiti spravedlivo,u úpravu smlouvy,
která se hleděla přizpůsobiti fUuktuaci ce!lJ, t>1k ahy pod ní ž;;dná sltrana
netrpěla, af by se pqměry cenoV1é utvářillY' sestupně nebo vzestupně,
na nepmspěch žalobc~, sami však chtěj! výhod vzestupu zítstati účastni,
I není tedy výtka, ji'ž dov,oláni činíl;alolhci, že požadavkem svým smlol]vu
čin!,nemravnou, adlresována na pravé m':~b Jedná-'!l se však v podstatě
porad Jen o 61 q 10 kg žita a p'řiml'!řelllcst tohoDo mnDižství se nepnp.Írá,
ne~ůže ~ýti žádné řeči o vykořistění v'e smyslll § '879, čís 4 obč. zlák.
a JSou vsechny clťrkazy o l1Danlivém hepoměru vzájemný'ch plnění kamž
spadá i d'ůk:az o zanedbávaném prý stavu pozemků při jich pfevzetí
a ,dítkaz o, mno,žství sklizn'ě, nejen nerozhodny, nÝ'brž pHme bezp,řed
m"t~y. Nerozhodným je, protože nižší stoUce dovodi<ly, že o n!\jaké ne~kl1senosti pachtýře nebo teprv v odvolán, nadhozené lehkomyslno:sti
J~ho nemúže býti řeči, .ale chybí-Ii tato' známka skutkové ·po'vahy § 879
~~s. 4obč., zák., pak nepoměr cen netřeba už vyšetřovati, jak správně
~tz o.clvolac! soud podotl<L Důkaz ten je však přímO· bezpředmětným, protoze, je-.h meníd se swrna pachtovn:éh'Ol jert výrazem pořád stejnébc množ-
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'I'~ tím 10·akky vyvrál.eao ):
stvÍ žita a toto množstvl nelll n.epnrnere~e, Je } L
, , ,~ "
'2 1
tvrzenI, že vzájemná plnění jsou v na?ad~€n: ~ep?meru. ,a o,v a~~
smlouvu, v nÝŽ je i ustancvení, že se vzdavaUl ,nam;tK'Y pro, zkracc~\ naf
polovici ceny, podepsali, nemohou ted,y 7lk,,~c.e'Dl ~akove uplatnova ~
a tvrzeu, jejich že ustanovení tomu nerozumeh, dluzno pcvazovatJ. Jel'
.
'
,'o I'
'1" podplSo·vat'
za vymlu"V'u,
neboť ner{j-zuw,e:t1- ,1, ne:me 1
_., dokud SI to neda I
vysvětliti. Tím méně mohou uyní ž"dali,,'ah o tom pr~p~,s~en by1h ~u~~t
výsleclrem stran" t. j. aby si to sami dokaza!J, r;ebof chavar;' ~ ueo .apa ,
tak jako vědění a nevědění, může jako vn.I'~řm stav ~,rokazano' ?ytJ J~
i"diciemi t j zevními skutečnostmi, z mchz se na n" SOl.'dlÍl d~, tak
'vých ml~ n·e~:vádějf. Os,tBtně s.l~,v.a »zkr~cení na-~ P,?lO~}Cl .pr~ve,,.. ~en~;
musí býti každému docela ;asna I bez vseho ?OlUcem. 11m JSo.~. vsech '_
V'ývOdy dovo!ání vYVr2ceny, nerr-o:žno ale lesre nepodotkr;ouh, t~á~~~i
hlašujÍ-li žalovauí smlowvu za nemravnou a U1'cotnru,. dluzno ,se. ' , '
proč nežalují samj ma její nicotnost, aby n<;'hylá ~ovmn~ Jr ~~dr.;;~tr \.;;':
aby uvedeno bylo. v přeďešlý stav (§ 7 CIS. nar. ze. ne .. ; 1ln~ .
Č\s. 275 ř. zák.). Místo teho uznavše Mst ]Jach~ovneho s~tr:,aVaJl, \ n:
ale rádi by se domohli snížení pachtovného, co: ne.O.dPoVld~ ~~~'l ~~~~~
poctivé!w .ob-chodu právního, na l<terou § 914 obc. zak. tak \ e I y U "
klla:de.
,

,

v.

V

V

,

'

•

T

V'

"'"

'

•

i

Čis.

1764.

Nejde o nájemni poměr, setrval-li vojenský gážista p? skonlčeni vojenského poměrn v dosavadnim slnžebnim bytě, třeba5 plahl nadále úplatn,
stanovenou vojenským úřadem.
'I(ozh. ze dOle 4. červe·n,ce 1922. Fv II 255/22.)
Zalovaný, bývalý poddůsto'jnÍ'k z povolání. poz.děl.Ší v:~jensk~ gáižista.

měl služební byt v wsámáoh. Když p.ak stal s,e s!atmm. nre:dníkcm a by.l
ze svazku vDjenskéhD propuštěn, dlOmiáhal se e.ra: proti ~emn :,ykh~en~
bytu. Procesní soudprvé stolice ž,a.lo~:,. vyhovel. D,uvo jr,:
Pm posouzení .otázky, zda žl\J\.ob~ jest Vyhovetl clh .n,lc, .byl~ pred~e.. ~ll_
sl,ti, zda byt, který ža\ovanlÝ obyvá, Jest bytem sluz~bn~:n, l"~ ~V.al z~,

lobcc či obyčejným lmja:tým bytem, z něh.ož se plati naJemne, Jak t,vr 1
žalo';anÝ. me zákona ze dne II . června 1~79. čís: 93. ř., záL,.JsOU ~asa:rn?,
mčeny toliko k ubyto.vámí vo.jska. Ze zpravy vehte.\stvl kaSaTe? \ Y'P1!va,
žežaiovanémn byl v roce 1917 jako poddů~tojníiku z poV'oláll1 dle p;-edpisu služební Imlhy K-5 (Vo<fschrift yUr die Slchers!e.\lung.. ~nd Verwe~,~~g
cler MiliHirunterkUnfte) p,řidělen sl11Zehm hyt, kleTy byl l;Z za ral<ou,:keh.o
režimu a iest až dosud systemisúvá1l jakc' byt s!l]že:?n, p,r.o p0d:.~usto~-.
nrnky z PQ~olán!. Až do platnosti zákona ze.d?e !.9',bT~zna .19~0, C1S. 195
sb. z. " n., požív.ali poddůsto~níci z po-volau,' pr.'~el.enJeho nm, ?yt~ }ez
ná:hr8Jdy. Zmínen1ýrri zálkone·m staH se -p~o'dldusto2,?,1JCl ",z ..po~ol'an~ ga~;s~
.
b'od ostní třídY a dle § JO téhM. zakona pnslusl 11m krom", sluzeb,
mlllI1el ,. ll< .
•
§
"d"
bd" atmální byt
n:ého místní přídavek. Dle téhož , ~s02' v,"pr:~a e, ze.o . [z~ u . . , ;
, vl-lIDi platiti za to vo~ens.ké srprave pnmerenou nalhradu, k~el a se IHel
~fe mí;tních poměru na'řízeuím, Pronájem naturálního h':,tu l~st dle v{)jerrskych předpisů na·pr.osto vyloučen, Dle li 6 bodu L s1uz·ebm kmhy K-5

mail v kasárnách jednotlivé místnosti své určení a dle § 23 téže knihy smí

voj~nské těleso jednotlivými místnostmi disponovati toliko v mezích jejich
určení. Systemisované natmální hyty v kasámách smějí bÝti pwto po"
u·žívány loliko jako byty naturální. Dle § 23 a § 26 přiděluje' v.oienská
správa uprázdněné byty a v § 26 mluví se· o pGužívatelíeh byh1, kteří
mají naně pož,itkový nrurok. Přestanc'li nliÍrok na naturální byt, jest byt
bezpodmínečně vykliditi (§ 25 služební knihy K-S). Není-U phpušlěn' pro.
nci;iem naturálního bytu ani osobě vojenské, jest tím méně pHpustmoa
možno pronajmou·ti naturální byt. v kasárnách ·osobě civilní, která, jak
vidno z § 23 služebn,; knihy K-S., uesmí býti ani podnláJemníkem vojensloé
osoby, ktel't byl ]}řidělW naturální by'!. Jak patrno z. přípisu veHteliství,
bylo ža10vanému, když se stal poštovním asistentem dne 21. srpna 1920
správ,ou budov oznámeno, že se má na rozkaz posáclikového velitelství
vystěhovati s platno.stí o,d 1. října 1920. Z téhcž přípisu vyplývá, že výľa,zu »uájemnté« a »výpov,ěď« bylo uži1to proto, že j1est to ve vOjenských
kruzích zvykem. Dleslulžební knihy K-5 jest voj~nské těleso povinno
UVOlněný matwráln.í byt zužitkiQvati přídělem jiné ·osobě vojenské, majkí
PQžitkov~' nárok na natur:íllnf hyt. Osoba tato jest povinna platHi za naturá1l11í hyt p·řisll1šné odškodné. Z plipisu velitelství kasáren plyne dále,
že žalovan", používal na turlMníh.o bytu i po té, když již vystoupil ze
svazku Jrmády, čímž by,1 příděl tobloto natuiálního bytu·oprávn.ené osobě
voi'enské znemožněn a vojensk.á správa byla by trpěla škodu. Proto, by
byla náhmda za naturá,ln.í byt za,jištěna, předepsala správní komise wtovanému nl:'!hradu .ve VýŠi 29 K 66 h měsíčně, jež intendlLncí zemského
v.ojenského ve'lite:!ství 'byla zvÝšena na' 44 K: 49 h. Dále ďosvědču(Íe velit~'lstvi kasáren, žepfi vyměření odškodného ueby!lO, úmyslem vojen.ské
správy uiednati 5,e žal'OvanÝim SID'l'ouvu nájemní; ba 'ž'e aur tato: ujednána
býti nemohla, jak ze slrora citovanlÝch v.odensk\ýchp,ředpisů vyplývá.
T:,[zení správy budov ktasár-en jest podpor'Ováil.1icl i, t'y1rzenim) sp:t1ctvmí komlse pfuku, j'aklož i zprávou intend.aTIiC'e čs. zemského: vojenského. veH...
~e!ství a znalcem a na základe toh.o vzal· s·oud za prokázáno, že byt, který
zalovaný obývá v kasárnách, jest bytem naturálním. Na tom nemění ničeho PJckázané tvrzemí Žlalo·v.aného, že na začátku mohilisaoe V roce
1914 byly v,šechny ve vojenských .objektech se naoházející naturální byty
zrUlŠe\l1~ ~ přemene;l;Y na Qbyče~f\Jé byty náJemní, aniž tvrzlení, že dle vÝnlosu mlmsterstva vdky ze dne L záři 1914 odd. HlE čís. 2753 skutečně
"se místnosti kaslárenské pl"onajímlLly i osobám . nevojenským. Ostatně
plahl tento výnos ienpro dobu přec,<odnou. Ze mezi žaloboem a žalo.
Vl~~nym íl1evznvkla sm1iDuva nájemní, jes:~ zjevno z vy,Hčeného skutkov,éhlo
de]e. § 1090 obč. zák. definuje nájem jako smlouvu kterou' kdo získá užívání ne~?,otřebitelné vaoi na určItý, čas za určí~u cenu, z § 1094 jest
Zjcvn,o, ~e smlouva, nájemní- ,jest smlouvou konsensu'ální, která: Se stává
perfe~tm dohO'doTh Q podstatných kuseoh, t. j. o pfedttrlětu nájmu a o náJemnem; Yyvozute-li žalovany z toh.o, že byl v bytě ponechán pn svém
Jmenlo;vau,l za postovnfho aSIstenta, jaik~ož i z toho, že mu za používání
bytu~yl0 předepSán?, »nájemné« a že tMo nájemné pIla·til, že tím přestal
pro i1:reho..onen byt 'b"ti byteml naturlálním a že tím v'znikŤ náJjemn, poměr
klery :n~že jednostranně býti zrušen ien, je-li tu nějaký zákonný dŮvc'ct
;'Ý'P?Vedl, nutno zdůraznrti, že žalo·vaný vůbec nedokázal a za celého
ustmho Jednání nebylo 1Jjištěno, že ďOŠ!IO ke vzájemné shodě vůle oibou
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stran o tom, a'by vznikla smlouva nájemni, ruaxH>ak vojenská správa
tr"ala vidy na tom, že se tu je·dná o byt natl1rální, který ani nemůž.e
býti pronajat. Pooechala-Ii vojenská správa žalovaného " onom naturállThím bytě a vyvozuje-Ii z toho žalovaný jistý projev vůle žalobkyně,
mohlo by se nejvýše· jednati o poměr podobnÝ nezávazné výprose, nehof
žalob oe mohl kdykoliv, jak také učinil, žádat! byt zpět. Ostatně ze spisů
nájemniho úřadu vysvítá, že vojenská správa již tehdy, kd.yž žalovaný
žádial nájemní úřad o snížení náiemného, hájila stanovisko, ;;e se tu nejedná o poměr nájemní. Že o, smlouvě náiemní v tomto přípaďě nemúŽe
býti řeči, vyPlývá též z toho, že Co dohodě ohledně nájemného, jíž se též
vyhledává k hotovosti sml.ouvy nájemní, nelze mlu"iti. ~ ptednesu žaloného vysvítá, že náhrada, kterou platil za onen byt, byla mu předepsána,'
tedy jednostranně díkto"ána, což konečně t"rdí i strana žalují.cí. Na základě toho "zat soud za prokázáno, že mezi žalobcem a žalovaným
smlOUVa" nájemní nep,ovstala "I Í'ežto byt žalovaného jest naturálním bytem ve vojenských kasárnách a žalovaný není ve svazku vojenském již
od 20. červenoe 1920, musil soud vyho,věti p.rosbě žalobnf, poněvadž žaIl(lVaný následkem propuštění z čS. armády pozbyl i nmoku ua natmálni
byt, který mu přisluš!el d,říve jakO' vo~ínu, a poněvadž zmíněný mtmá,\ni
byt mu nikdy pronajat nebyl a me,zl ním a žalo.bcem následkem toho nác
jemní poměr nepovstal. O d vol a c í s 'o u d rozsudek pDtvrdil z cl ů
vo d ů jeho, k nimž dodal: Př.iloha čís. 44 k věstn~ku pm c. a k. vO'js,w
ohsahuje pDuze ustanovení, že na'turální by;t poďdJůstojníka může býti
po, jeho odchodu ze stálého místa posádl<:y pr.onaiat rodině poddůslcjníka
nejméně za 'I, nájemného dle tarifu, a nelz·e ji pOllžíti na tento případ.
Hm, že žalovaný po vystoThpen, ze služby vojenské byl ponechán v natm,álním bytě za pl,a,cení předepsaného odškodného\ nemohli p ov,stati mezi
stranarrni poměr nájemnl, zvláště, když j,esl vůbec zakázáno, ja'k příhodně
odůvodňuje prvý soudce" pronajímati kasárenské místnosti civilním osobám a vyjimečně ustanovení přílohY čís. 44 k věstníku, i kdyby bylo v
platnosh, se ,ua žalovaného nevztahuje. Z ustanovení § 32 zák. ze dne
8. drubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. O' oehTaně nájemn,fků, ŤÝkaj:ícího se bytů
v budoVB.ch železnilčnich\ nedá se nlk!lerak vyvozo'vati, že' v kasárnách
jsou nájemní smlouvy .pořipustny.
N e j vy Š š í 's, o u d ne'VyhO'věl dovoláni.
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Čís. 1765.

V t~~. ~e likvidujíCí výrob?í a hospodářské společenstvo rozděluje
IIkvidacD! prebytky. nelze spatrovati nebezpečí ve smyslu § 379 ds
vec druhý ex. ř.
,O' ta-

(Rozh. z·e dne 6. červellce 1922, R I 784/22.)
.

Zád.ost za povolení prozatimního opatření 1< zajištěn.í peněžité

rozde1uJe hkvldacm prebJ"tky. S·oud prvé st-ollce návrhu vyho 'I
reku.rsní sOiud jej zamítl.
ve,
Ne j v y Š š i s O' u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Př~dpokl~,dem ~ro !,ovol~n1 prozatímního opatřeTbí jest clle §. 379 odstave,: -druhy ex. r" ze dluzník se chová takovým způsobem ;;e jest
pravdeY'0do~n~, že, dob~tí pohl·edávky věřite,lllvy bude zmař~nob neb
~ :~~u znac!,e ,zt:í~~.nO', ze jde tedy o tl!llyslné chování dlužníka, smě<
ruJl~l!.' ohr~~ellJ ~entele, Toto, chrožení PO'hledávky věřitelovy musl h'ti
?Svedc~nKl)rZ v nllvr~u samém. Navrhovat.e1 uvedl sice ve svém návr~u
~e.l?0'llllny kons. umm spolek započne dne 22 k:v.ětna 1922
hkvldačn'ch . vb",'
. kž .
. .
s roz d'l"
e emm
,
.1
pr,e yl.l\.U, vta e Jest oIbava, že s·e U" uznanou pohledávku
V~řlt~I~7 .nedosta~e. Nez v tomto rozděl'enl nelze sMediati chování 'úmyslně
? rozuJ Cl pOhledavku navrhovatel·ky. Je,i nesp'orno, že·k,onsum~í spoLek
jil s~~,lečenstvem dle zákona ze dne 9. dubna 1873 číSI 70 v
'k v likv' .•
drucl J,estdle to" t· 'k
'.
v
.,.
r. za " ze . Ii, . . ' . v,."-o O' za o~a ~wvesh a ze nutno: dle' § 48 čís. 1 cit. zák.
e~.~~všlm ,;'ent:le spolecenstva dle· splatnosti jejich pohledávek uspoo~' ,·.a P'O~ebne .sumy k úhr'adě je,šle nesplatnýoh pohledávek zadržeti
~d;p~:e, hr~!,,:,t~.u ku ~placeni P?~llů spo!ečenstevnich použiti. Nebyla
a že by

V~y~~~~tíl~~~hh:~e~r~~~~émn:;:z~~~~í~o~:~,e:~~ ~~::r~~~a
ČIs. 1766,
\

Důvody:

Zařídil_Ii kavárnik (podnikatel b
)
,.vtni v
. .
vštěvníků svého pOdníku ruči za ~~~t zv:s hsatnu pro svrehky nátam uloženo čišnlkem a ~ době kdy "'atvO', ba,m b ost~ huložené, by! byl\)
•

PO' právní stránce sdílí do:volaci soud npnar nižšich s,oudů a· poukazuje
dovolate,le na jejich správné důvode' s dodaťkem, že v tomto případe
nejde O' náj.emné, ujednané ve smyslu § 1094 obč. ?lák., nýbrž o odškodné
za užívání bytu, lIfčené v<cdenskÝm~ úř"dy dle § 10 zál<ona ze dne 19.
března 1920, čís. 195 sb. z. a n . .o. úpravě služebních PO'žitků čsl. vojska.
Popmpuštěn, valovaného ze svazku čsl. armádiy tato úplata nepozby;ta
sv:ého půvo,dn!hO' rázu ",proto nelze mluviti o rláj.emním poměru, j"k
správně uvedly a odů'Vloďnily nižši soudy. Výnosu ze dne 1. zMí 1914,
. čís. 3753 žal,ovaný .nemůže se dlOvo·lávati, jelikož temto pfedpis se, vztahul'e pomze na rodiny; poddůstojn,ků z povolání:

,_

hleď~vky ~du:,o~ň'~va! navrhovatel tím, že odpůrce (konsumní družste~)

(Ro.zh. ze dn,e 6.

l.

na y a ez uO leda

červtence 1932, Rv II 150/22.)

Při vstupu žalobce do baru ž a l ' h b'
. ,
0;lebrán zimník a pověšen v šatněo"an~ lY yl ,m~ Jeďmm, ze za;něstnauců
z
'" lllku ne'bo zaplacení j,eho cen' bkfe se ztrvahl Zalobe O' vraoení zimd: y o,;'yh oveno soudy vše C' h tří
SÍ{; li c, N e i v " š š í m
s o u ,e m z techto
•

j

dll vodů:
SprávnÝm jest n:ihled dovol'n' , k "
_.
mu v uschování byly odevzdán~ I, ze' al'Yarmk}?CI pO~$e za věci, které
k
, ,a mOl
za vecl, ktere hosté sami věší
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na věšáky v kavár~ě. Jinak však tomu jest, zařídí,-li kavárník --\T k~várně
šatnu pro šatstvo hostů, kterou dá -obsluhovati zvláštní garderoblerkou,
jako tomu bylo v t"mto případě, a' trpí, by číšníci hostů~ šatstvo o~e~
bíraH a do, šatny uíkládali. Zařízením šatny PT.QjevI1 majItel ,b,:r~ v,ull,
přijímati v uschováná věci, které do šatny budou uloženy llavstevm~;v
baru. Tím, že hosté, ať již osobnlě, aťprostřednictv.ím číšník:a' jako~ zn:
zence majitele bam a tedy jebo obchodního, pomC!C'liIka s~utecne v satne
oděv uložili, došlo: k uzavření platné smlouvy sohovacl liIe':,) hostem
a majitelem baru ve smyslu § 957obč. zák,. Nerozhodno jest, ~e garde~
robierl<a v ten den více v šatně přítomnou nebyla, llcbo.f nem pochybnosti, že může smLouva sc;hovaoi hý·tÍ! uzavřena i v :17~přít~m'~ostlD ~ch?""
vatele nebo zástupce, když schovat'e! předem platne projevil vul!" z~
věc, j'e.ž II nčho bude uložena, v uschO'váni přej.ímlá a věc ?ua pak na ml,ste
jím určeném skutečně se uloží. Nepřítomnost ,~arderobleTkx_ ~y pad"l:
na váhu jen tehdy kdyby žalovaný byl vyhlaskou nebo clslilky host:,
upozornil" že galid~rúbierku .propustil a šatnu zrušil a číšníkům hyl z,":"
kázal, pokud se týče uzavřením šatny memožnil, aby tam sa!s_tv.o hostu
ukládali. To se však nestalo, naopak číšn,íci O' nedávnem propu'stem~ ~ar~e
robie-rky se nezmlÍnili, vyhláška nevyvéšena a ~aop:ak ~íš~lci, s ~ea~m:m
majitele baru v šatně na dál!e šatstvo' hostů ukladah a' ) zlmmk zalobcuv
číšník tam takto uložili. Majitel bam převzal, tím na. se povmnost scho"
vatele 'a' ručí dle § 964 ohč. zák za škodu hosti zpúsoben,ou tím, f'e zaneclbal náležitou péči o šatstvo v šatně. Žalovaný byl' p,ovmeu na sabt;~
v šatně buď sám, neh -osabou k tomu určenou dohližeti a nebylo__V'cCl
hostí, aby zkcum"li, zda a která osoba je ~v. Š'aln,ě dohledie'm' pú'v~:ena,
když se jim žádné VÝstrahy, a!li npoz,omem ned,ostalo. Za. ne'll'o;adek,
záležejíd v tom, ž,e číšníci hos"ům ukládali šatstvo do šatny, ) kdyz ~by1la
bez dohledu, jest žalovanry j'ako schovatel dle § 964 o!bč. zák. zod]loveclen.

projedn'ání před prvým! soudem~ ktedr pak má ve věci znava r:azhodnouti.
Toto projednání a nové rozhodnutí nen.í však dnes již ]lřed řádnými soudy
přípustným, je'žto spory ty byly přikázány novým zákonem ze dne 12.
srpna 1921, čís. 329 sb. z. tl n. úřadům správním. Nejvyšší soud zabýval
se již touto kompetenční otázkou ve svém wzhodnutí "e dne 17. května
1922, č. j. R. I 584/22 ,č. sb. 1677, k iehož důvodům dodává: Zkoumání a
revisi obecních účtů (§§ 16 a 18) je provésti ve zvláštním řízení správním
v pořadí stolic ,a výsledek jeho je předpokladem rozhodnutí o tom, zda
z vedení hDSPDdářské správy abecní obci škoda vzešla, kter'é rozho,d'rHltí
dle nO'vrého zákona p.řís!uši právě úřadům správní'm,. ZmÍněn~T nový kClm~
petenční předpis (§ 5 (4) a (5), § 10 (5), § 16 (7), § 18 (2) jest předpisem
lormelním, procesním, o něm" neplatí zásada hmotného práva (§ 5 obč.
zák.), že zákony ne'působí zpět, naopak nový procesní zákon má platnost
vý'lučnou ve VŠ0ch dosud neskončených případech, třeba i před působ
ností nového z,ákona již zahájených (§ 29 j. n.). Výjimky jsou jen tam,
kde nový zákon, sám vle svý,ch pkchodních ustanoveních je stanoví; ta'kov'ý,ch přechoďních ustanovení nový zákon o úpravo finančního hospodářství obeí však nemá; pW\"áděj.ící nařízení k němu ze dne 27. dwbna
1922, čís. 143 sb>. z. a ne k § 57 pak výslovně I1václí, že tímto zákonem
mezi jinými zejména byly změněny, po případě doplněny § 66 rybee. zří
zení ustanov,eními §§ 5, 10, 16 a 18 zákon".'- (Sf,Ov. PlaH-Hoffmann, Komenta~ zumall". biirg. Oesetzbuche 1877 st. 159, Pollak: System des
iisterreic:hischenZivllpf,Ocessrechtes 1906, str. 344, Otto Soustavný úvúd
"es'tudium nového ří 21 ertí soud'ního, dil I. str. 12, "Nep,řípustruost řízení
sPorného. nebo clopuiítění pořadu práva posuzovati sluší padle nvvého
zákona«. Mayr-Dominik: So;ustava občanského práva J922 str. 32 pozn. 7,
H0m: Č,eskoslovenské civHni právo procesní 1922, díl I. str. 23, § 5
odst.. 1., lL a III.). Nezby,lo proto, než r.ozhodnutí .obou nižš1ch soudŮ zrušiti a žallobuodm4tnouti.

Čís. 1767.
Čís. 1768.

Rozhodovati' o tom, zda starosta nynější nebo. bývalý jest povinen
složiti účty, jest povoláni úřad samospráv~ý. ~á~o.n,a ze dne, 1~. s~pna
1921, čís, 329 sb. z. a ll. ie$t užíti co do predplsu razu formalm~o ~ na
spory dosud neukončené, třebas byly zahájeny před tím, nežli zakon
nabyl působnosti.

Zákon ze dne 3. dubna 1919, čís. 189 sb. z. a n. o školáeh národních.
Nájemné za používání obecní budovy, zabrané k účelům školským
jest upraviti soudem;
,

(R.ozh. ze due 11. července 1922, R. I 1413/21.)

(Rozh. z~ dne 11. července 1922, R I 780/22.)

Žalovaný byl starestou žalující obce až do roku J919. Žalobě o složeni
účtů- z -,ohecního hospndářství 'procesní soud ·p.rvé stolLc-e rozsudkem ze dne 1. března 1921 vyhověl. O dl vol a c [ s o u dl usnesením
ze dne 17. zwh J921 zrušil napadený rozsudek a, nařidLlprvému soudU',
by vyčkaje prav,omod ve' věci dále jednal a rozhodl.
_
N 'e j v y Š Š, í s o u d zrušil razhO'dnutí n-ižšíol1 saudú prO', zmatecnnst
a odmítl žalo'bu.

Pn; českou školu v J. bylY' podle výn:Ósll předsedy zemské škoLní rady
vPraze ze dne 17. záh 1919 zabr.iÍny.tnÍ'Stno,sti ve školní budově městské
obce v J. J,elikož, me~~ obcí a zemskou správní komisí nebylo docíleno
dohod;". o n~Jemnem, za?a,la obee za souMasučeské finanční prokuratur'y,
ab~ ~dJ:mn,e, dIe § 7 zaJk.o,na ze dne 3. dubna. 1919, čís,. 189 sb. z. a n.,
§~n~~eneh~, zak~nem ze dne 9. dubna 1920, čís. 295 sb. z. 'a' n. dle obdOby
, . a nasl. zakona ze dne 18. únCYfa 1878, čís. 30 ř. z. bylo upraveno
' s t o-l'lce ..
ksoudem . ~ Kd ez-t a prva,
nzeU11, ve smyslu žádosti zay,e-dla:, zru'šil r e,,~u r snl ,s 0' li d usneseni prvé stolice i s předchozím řízením a admítl
~~,::r!1.D II v o ~T !:,odle § 1 ~ís. pat. ze dne' 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák.
Cll s-Oudy v nzem nrespornem zakročiti jen tam, kde iim to zákony na-

,'~

Důvody:

Spor o složení obecních účtú ne-nd dosud skančen, naopak má v dů
sledků zruŠ'o'vacího usnesení odvolacího soudu přijíti do stadia ústního

,
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Podle ti 2 odstavec druhý é1s. I.Clt. pat. nesměihomlyani v zále,žitostech nespornÝch hranic svého soudnictví překPočiti a není tedy taloe
přípustno, hy stmny souhlasně vznesly na soucl k rozhodnutí v řízení
nesporném záiležitost, kt,erá n8jaikým platným předpisem sondu přikázána
r,eni. Podle § 41 odstavec prvý a třeli j,. n. má soUJd i v soudnidvf ne·
sporném svou příslušnost zkoumati z povinn'osti úřední. V tomto pří
padě jedná seo žádost městské obce v J., aby určeno· bylo nájemné lia
místnosti, 'které podle záloona ze dne 3. d.lIbna 1919, čís.. 189 sb. z. a n.
a padle výnosu p.ředlsedY zemské školní rady v Praz,e ze dne 17. září
1919 pro českoU! šlmht v J. ve školní ibudov;č zmíněné oboe by·ly zabrány.
V naznačeném zá!~oně TIlend lYřed:pi'sll) že p'řiméřenou náhradu náů'emní
ve smyslu § 7 oit. zák. mají ur·čiti soudy, te maj, při tem postupovati
p.odle zása,d řízení nesporného a ž·e vubec mají při prováděui tohoto, z~
kana tlějak spo!upúsobiti. Takového výslnv'll!ého předpisu bylo by však
k zalo·žení soudní p'říslwšncsti třeba, jakž stalo se v jíniých novějších
zákon,ech, tak na př. v § 5 opatření Stálého výhoru ze dne 8. října 1920,
čís. 586 sh. z. a n. \0 úprav'ěpaciItovného ,a, obno,vě drobnýoh zemědělc
skýoh pachtů) nebo zejména v § 4 zákona ze, d~e 11. června 1919, čís. 332
sb. z. II n., nyní v § 4 zák. ze dne 12. srp,ma 1921, čís. 304 sb. z. a n.
(o zabírání budlov nebo jejioh částí pro účely veřejné), podle kterého'ž
zákona v tomto případě z.rbor se neslal a ani dle § 1 čís. 7 státl se,nec
mohl. Na § 7 zák. z·e dne 3. dubna 1919, čís. 189 sb, z. a n, a na j:eho do,.
plněhl v;e čL. 1. zákona ze dne, 9.' dllbna 1920, čís. 295 sb. z. a n. odvolávati·
se nelze. Tento předpiS má na mysli dva případy: a) že stát (země) získá
potřebné místnosti pro šloolll nuceniým nájlT\e'm, za pnměřenou náJhradu
nájemní, b) že získá k tomu cíli stav'eniště neb i p'ost.avenoru již bllďovu
vyvlastněním. Jen na tento drubýpřípad vztahuj'e se p,řed'pis. § 7, poslední odstavec oit. zák., že pm řízení vyvlastňovací platí obcloba zákona ze dne 18. února 1878; čís. 30 ři. zák. a to §§ 22 a ·násl To viděti jest
ia'ki z § 7 př·.edposledního odstavoe ve znění zákona ze dne 9. dubna 1920,
čís. 295 sb. z. a., který přesně rozeznávru mezi nájmem a vyvlastněním;
tak i z § 3 odstav,ec druhý záhona w ct:rie 18. útlora 1878, čís. 30 ř. zák.,
podle kterého zákon tento nevztahuJe se na budovy a o,bytné místnosti,
kterých bylo by třeba jien k přechOdnému používáni. Jest také jasno, že
rozsáhlého a nákladného řízení podle zákona ze· dne' 18. únnra 1878, čís. 30
ř. zák. není třeba používati při určení nájemného, třeba by se jednalo
jen (> j,ednu jedinou místnost. Ani obdoby zákona 'Ů ochraně nájemníkifi
ne!"ze tu použíti. V době, kdy žádost tato byla podiána (20. dubna 1921)
platila ještě min, nař. z.e dne 17.. prosinoe 1918, ·Čís. 83 sb. z. a n. a ze dne
9. února 1919, čís. 62 sb. 2;. a n, (podle nař. čís. 671/1919 a )čís. 175/<1920).
Podle § 3 onoho nařízen! neby,\o .ustanoveni nájemného, za první ]}ro"
nájem vůbec co do výše omezeno. Ale ani pozdější :?)ákony ze dne 8. dubna
1920, čís. 275 sb. z. ll! n. a ze dne 27. dubna 1922. čís. 130. sb. z. a n. ne·
mají předpiSU o určen! výše prvního nájemného" nýbrž jeli! o určení zvýšení nájemného, které bylo smluv,eno dne 1. srpna 1914 nebo při poOzdějším
prvním pronájmu. Vtom toO příp'ade obě strany, totiž městská obec J.
i finanční prokuratura v Praze o,dvolávaií se k oďůvodnění soudní přísluš
nost! toliloo tla zákon ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák., kterého však.
- jak již shora odůvodněno - zde použíti nelze, Z této nejistoty O' otázce,
j<1loého platného předpiSU mělo, by se Použíti, vznikl také rozpo~ o tom,
řizují.

:>Ci,C'~l:ta-M,~.m.-DlLd.Jda.dč

·a· podle jakých směrnic mělo :by nájemné za školni
budov," býti určeno. Řešení této ofázky nepřís)uš, V'šak soudu. Podle § 42
odstavec prvý a čtvrtý j. n. má i vyš%í soud v tom přÍ'padě, kde nějaká
záležitost, 'která netv.oří předmět nesporného soudnictví, v řízenÍ' mirnosporném na soucl ibyla vznesena, povinnost, v každém období řízení
nepříslušnost soudů a zmatečnost p,ředcházejícího řízeni usnesením vysloviti; c.ož také v tomto případě k rekllrsu finanční proku,ratury v Pra",e
bylo ll'činiti.
Ne j v y; Š š í s c· II d zrušil napadené usnesenÍ' a uložil rekm:s-nnmu
sondu, by bez ohledu na zrušovací důvod rozhodlo rekursu ve věci samé.
DŮVOdy:

S názorem reknrsníh.o soudu nelze souhlasiti. Jak z § 7 zákona ze
dne 3. dubna 1919, čís. 189 sb. z. a n., změně'ného zákonem ze dme 9.
dubn'a' 1920., ·čís. 295 sb. z. a n. vyplývá, mají tll z;ikony dva případy na
mysli - i.eden, kde se zabírají mÍstnmtiproskoilu i bydlení zapřumě
řenou náh<adti .nájemní, druhý, 1<de stát (země) chtějÍ získati buď stave"
nišre pro budoucí školní budovu, neb u:žposta'V,enou blldovu by v ní
byla umístěna škola a byt správoe školy, vyvl'astněním. Pro t~nto druhý
prnpad pak ustanovují, že tu platí obdoba zálQona o ·vyv·lastnění poz,emkú
stavlh.u železn,c, nezmiňuiíce se nikL Tak o tam, jak se zachovat!
.KOCI!7. Qh~e.dně . přiměřené ná?r.ad>Y nájemní
nebYI.adosaženo dohody:
urad lest pak povolam, aby to:to přiměliené nájemné ustanovil.
00 .nelze vykládati poslední odstavec § 7 cit. zákona podle
",'
'
nýbrž nutno vzíti-, v úvahu smysl a celtý myš,llenkoVlÝ
~mer,
'
Tu nemuže býti pochybnosti, ž.e, z'abrání místností neb
I celeh,?, ,d'omu podle' §
odstavec prvý cit. zákona z rokli 1919 iest vyvlastn"n,m dle § 365 obc .. zák., jenž nevylučuje ani dočasného vyvlastn'ění
~ .za lakové ~1Utno zaji'S1ié po.kládaťi w:ávo státu ne.bo z.emě dle zmíněnéhd
zakona s,? zretelem na povmnost vlastníka, podrobiti Se bezpodrrn'ínečně
t<;muto naroku. TOmuto názoru nep'řeká'ži ust.anov:ení § 3 oc!s,t.av,ec druhy
~áko?a ze dne .1~ .. únor'a 1878, čls. 30 ř. zák., vylučující nárok na doca:na vyvlaS~?enl budov 'a obyt~ých místností, j.eliko.ž zákon ze dne 3.
9."~n:a 191?, ,C16. 189 sb. z. a m, lest dalším provedením § 365 obč zák
cm}~l'l': pra~~ odchylku. ;od z,:?'íněného § 3 odstavec druhý a. jest vzhle<cle.~
k uce!urn~, těchto v~,l_,konu m,?zn.(), že se zák,aTI!Y tytO' v tomtO' Uistannveni
rozch~~elI. Oe! pnpc)(!u .prveho se d'ruhcV' .~řipad (§ 70,dstavec druhý zákona ;l~. 189 sb. z. ~ n~ z roku 1919) ItSI tím, že tu na'StávÉJ úplné V'yvlastDem, tedy nuceny Plr·echod vlastr;'otví zákonem oduvodněny' z p'O
' , ' , jmenovanlÝ. Pro. toto
"
sa"vadního
,I sub'~e'kt!ll na Slllb'.. 'Jekl nový, záKonem
'ú lné
vY'V:la~t~ellt d~u~ZIl!o za,:~sti, rízenípodle obdoby zákona o vYV),ast~ění
~~zJe';;k,u ~al' uCeIem§, znZBm a provozu ŽJeIeznic, iak výslovně stanovl
~
~~e :1l1 o s ~vec
7 cit,. zákona. Z toho, že se ~o prvém p-řip~dé ne
zmmu]15 a :al1J~ důvodlo-v~ z:pr,ávy k zák,o!f1u t,omutol a k zákonu č.
. ~ rok~, 192 v"tom s,meru n~čeho :11eu'l'íÍ!děií, nelze ct;ovozavati, že. soud
.nem povolan, určiti nruhradu, když i podle ,yvlastňova. IlOQ;hve~i'kP'npace
o za' ona oz .roku
1878 Cl~.
" 30"r. zak. o dle § 2 i d,o'časré právo vy'V'I'astň.o.·'
' ď
v §
;:acl muze hýti VY~on.runp, ano muže so t':'kati jen i určitých,
.2, ClS. 3 uvedenych prav. Proto stanoviJy-ti zákony zmíněné že. pro
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řízení vyvlastňov.ad platí obdobně ákon č!s. 30 z rok" 1878: jest ':! t~mto
ši"šírn pojmu zahrnut i onen užší dočasneho vyv:astnem, 1 kdyz . zakon
tenlo zábor výslovně nejmenuje vyvlastněnín;. Nep~ijde tu na p)J;neno.:
vání, nýbrž na právni povahu a následky s hmto zabor~m sP~J·ene ~. ty
jsou nesporně práva: vyvlastňovacího. Jak shora proveueno, J~st ~ahor
ten výronem 'práva § 365 obč. zák, a dlužno ho proto za ~o~asne .;,y-.
vlastnění povatovali a stejnému řkzwí jako úplné vyvlastnenl podndlÍ!
00 do vyšetření odškodnění.
Čís. 1769.

p o vol e n í exeknce pro nárok" p~edpo~ládaj~~i pI~ěni ! ,rnky ~~
ruky nezávisí na tom by bylo prokazano, ze vza]emne pInem bylo ~~
nskutečněno nebo zajištěno. Okolnost ta přicházi v úvahu teprve Rr ,
v ý k o n u exekuce, poknd se týče při vyřizenÍ návrhu podle § 42 clS.
4 ex. ř.
(Rozh. ze dn·e ll. červenoe 1922, R I 792/22.)

Na základě rozsudku, jÍmž byl žal'OvanÝ uznán povinným, ::.a~latiti
.eráru 9.000 I( proti vydání devíti tisícikmunovýoh bankDviek, ,:rclte P?~
značených, vedl ,erár exekuci, přiloživ p;,tvrzeruí .o ,zabaveni o'nech dOVltl
han,kovek s tím, by bylo dlužníku vYdan<o, z'Jplah-h vymahanou pohledávku. S o udp r v é s t 'o I i c eexekuci povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamm. - D ů vod 1': Dle § 8 ex. ř. po.voleni exekuce V,fO
nárok, jejž má dlužník splniti proti vzájem":ému~ p;lnění z.. :uky do .',:KY,
není sice závislým na prú'kazu, že· vzájemne pInem bylo]lz us~ut",c~eno,
nebo zajištěoo; musít býti věřiteli vzájemné plnění ppnechanO! a,z ,clo
dlužnHmva plněni. Avšak v tomto připad~ m:', dluf:n'k dle .e;<ekucmhO'
utu.lu plni!ipouze tehdy, vydá-li mu vymahajlCI ventel 9, tlslclkO! uno;
vých bankovek. Tim, žepřipoji! k návrhu pouzepotvrzem o zaba;rct;l,
ban!kovek nevyhověl erár své povinnosti, ježtro, z potvrzení nevyplyv~,
žebanko~ky byl,; zabaveny dlužníku, nýbrž poštovnímu úřadu.
N e j v yš š í s o u d obno'vH u.s'l1es,enÍ prvého soud,u.
Důvody:

Právrem vyt:s'rkánlO v dovolacím: rekursU!, že usnesení soudu rekursnfrloctd.p,omje jasnému doslovu § 8 ex. ř., dle něhož P'O vol e n í exekuce
pro nárok je~ž má povinnÝ splniti jen proti tomu, ž·e mu bude poskytnuto vzáj~mné plnění i ruky do ruky, nezávisí na tom, že bylo P'1'Oká::
záno, že vzájemné plnění bylo již vYkopáno nehal že i'~ho splnění a~:spo?
jcst zajištěno. Proti p·o v O' I,e n í exekuce', navrhovanc v tomto pnpad":
'I1ebylo tedy překážky; ve'škeré otázky, n~dhozené v re~urs~ povmne
a v usnesení rek"rsnihol soudu, přijdou v uvahu teprve pn vykonu povolené exekuce (§ 25 odstavccdruh& ex. ř.), po p,řípadě kdyhy snad povinná navrhla odklad exekuce d,le § 42 čís. 4 ex. ř., při rozhod.ování
o tomto návrhu.

Cic. 1770.
Nárok nepominutelného dědice na vydáni darn (§ 9,51 obě. zák.) jest
nárokem na vYdáni určité věci, nikoliv nárokem na peněžité plněni
(§§ 381 a 382 ex. ř.).
(Rozh. ze dne ll. července 1922,

RI

809/22.)

Nepominutelná dědička domáha~a se na soudě, by jí k zajištění jejího
nároku na díl l'winný povoleno bylo, prozatimní opatření zákazem zcizení, obtížení a zavazení domu, jejž zůstavitel damval odpůrkyni. S o u cl
p r v é s t o I i c e návrhu vyhovoČl, r" k u r sní S'O U d ho zamítl. D ů
vod y: Sond r·ekursllí sdlli názor stěžovatelky, že 1J!Mok na dil povinn:í'
jes't nárokem na částku peněžitou. To vyplývá z §§ 784 a násl. obč. zá,k.
O zajištění pohledávek peněžitých stanoví vý'slovně p'Oslední odstavec
§ 379 ex. ř., že ke jegich zají'štění nesmí, býti vydána zápověď, aby nebyly
zcizovállY, obtíženy nebo zastav.ovány nemovitosti, nemovitostní podíly
'w -knihovnt ',práva; rlovnež tak nesml býU 'Pro~ to nařízena správa nemovitosti. Také § 382 čis. 6 ex. ř. připouští prozatilmní opatření scudní
zápovMí, zciziti,. ·oibtížTti nebo zastaviti nemovitosti nebo práva, klerá
ve veřejllých knihách zapsána jsou a ke kte,ým se vztahuje ohr-oženou
stJrar",lU tvrzený nebo· již jí přiŤoený nárok. Navrhova-telka tvrdí sama
že má nárok na povinný· dít, ve výši asi 110.000 I(č,
~~~~~I:j~~~K;.al~~~~~~[:~ Jes't proto, nárok na zajiš'tění pohledávky této
dle citovanýoh zárkounýoh ustanovení ruepříimst.'
aho/lo' h", zamítllouti.
.
Ne j v y Š š í so' u dl obmovil usnesení pr"ého! soudu.

•. . .

.

Důvody:

Nestačí:l'l pozůstalost, aby z ní byl uhražen povinný díl nepominu.t'<:,lných dědiců a nutno-li k tomu cíli sáhnouti na dary, jež zůstavite,1
pred smrti učinil, může zkráoen& nepominutelný dědic dle § 951 ohč zák
žádati vydání daru za účelem krytí toho, čeho! se na něho nedo~talo:
Obdarov,aný může o"šem zabrániti tom.uto vydání daru tím že zaplatí 00
chy?í. Pak·li však 'Ů:bt"Fovam,ý j,cs! sám dědicem nepomínuf.elným a t~díž
oprav~, ,žádati povirllllÝ podít, iest práv drulh"mu jen po:tud, p.okud
obdarovamm obdržel více, nežli povin,,{podíL, vypočtený za:p.o,členim
d~,u, V tomto případě jest .ohroženou s~nou vnllčl<'a: zůstavitelova nezl
bbllše ~-O;vá, dcera předemřelého 'syna zústavite.lova, a její o.d!IJůrkynl
1§era z~~tavlt,el~ .LY~le K-ová. Obé '~sou děd,ičkami. nep'omil\utelnýrnl
§ 762 a 764 obc. zal<'.). , Nezl. bbuse A~ova o,bdr20ela p.Ollze odkaz
30:000 Kč. Poněvadž jmění zustavitele, jak je osvědčeno pozůstalo.stnímj
S~"SY, po,zůstáva10 krátce před jeho smrti ze dvou domů v Praze z nichž
zustavlÍ'<;'1 Jeden dům 2 měsíce před úmrtím pmdal tak VýhOdně, že mu
z trhove ~eny ,"bY·lo ,po za~La:cení dluhů 239.326 Kč, kterýžto O'bnos
daro~al sve d~eT1 Lydl1 Keove a druhý dům, v ceně 108.500 Kč, j.í bez~atl1e postoupll 4. května 1920, tVloří pozůstalost zůstavitele Antonina
3 ;~6neKP~atTllá částka 1O.~74 K,č, kter.á~ po odečtení dlllhů se ztenčuje na
.
c 43 h. Po·vmnym, dilem děti' a vnuků po, p'ředemřelých dětech
41'
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zůstavitelových jest polovička podílu z.e zákonu (§ 765 "bě. zák.l, tedy
přibližně v tomto p,řípadě 87.900 Kč, ač-ll dům v den darování měl, p"uze
cenu 108.500Kč (§ 794 chč. zák.). Obmyslil-li zustavitel vnučku odkazem
pouze 30.000 Kč, byla by zkrácena' na svém pOivin,ném dílu aspoň o'
57.900 Kč a pozůstalost ,by nestačila k tomu, <liby z ní, díl povinn,ý byl doplruěn. Jest tedy ,osvM'čen nárok strany ohrožené dle § 951 obč. zák.,
a'by jí ke krytí jejlho povinn,é'ho dílu byl vydán dům, j"jž Lydic K-o,vá
obdržela darem. Tato můž'e se ovšem zbaviti p,ovinnosti k vydání domu,
l,dyž zaplatí navrho","te\ce, co se jí k doplněn,1 cMlupovinného medostává,
při černi!; jí musí zůstati vždy (o,lík, kolik činí její povinný díl. Vyši povinného padHu bud,e určiti v řizeni pozústfllostním dle zá:\mnn,Í'ch před
pisů v torm směru dtan~Tch. Jest sice pra.vdou, ž'e, nepominutelný dědic
n,emá dle § 784 obč. zák. a dvm. dekretu, ze drue 31. ledna 1844, čís. 781
sb. z. a S. nár.okU! na poměrnou část jednotlivých předmětů, do pozů
staJ.o.sti patřícíoh, nýbrž pouze na cenu svého po·dílu, souduim odhadem
zjištěnou, avšak § 951 o:bč. zák. upravený III. nove,}ou k ·obč. zák. mu
sjednal nárok n,a vydáni daru, do pozůstalosti nepřináletejícího, avšflk
iruoffici:osnlho, tedy přímý tiárok na vydání určitého pfeclmětu\ v držení
ohdaruVlaného se na,ch!ázejídho. Z tohoto darovaného předmětu může
pak dosíci doplněni svého povinného ditu, který se ovsem opětně vymeří v penězích dle soudního oldhadu věcí iednak pozůstalosti patřících,
iedllak 'Věcí inofficiosně danovaných. Poněvadž dále, ja,k první soudce
za osvědčeno má, jest nebezpečí, že Lydie' K-ová v nejbližších dnech
dúm len, na lIějž se nárok navr'hova'teo1ky vztahu~e, proclá a odevzdá
a tím uS1Jolmjení nároku navrhovatelky na vydánídJomu znemožni
a uspcko,jeni dHu po.vinného stíží n<lbo překazí, js,ou zde všechny pod-.
mltJkypro pnvolení prQozatimního .opatření soudní zápo'Vědí zcizení, :?;astavení nob obtíž.eni dO,mutoho dllo § 382 čís. 6 ex. ř. Nejeduá se zde
tudíž o zahezpečeni nárokU! peněžitého, nýbrž nároku na vydáni určité
nemovité, věcl. Neposoudil ludíž rekursní s'oud správruě věc po stránce
právní, kdo/ž Ulznal, že povnlení prozatimního: opatření v daném případě
S0 říclí zásadami § 379 ,ex. ř.
Čis, 1771.

požadovaného poz'emku požadovateli Antonínu R-ovi st. tak že tento
kanal sice zemědělské práce na pozemku a sám ho sklí~el, ž~ však fl.
platil pachtovné sám, že se to stalo proto, že fl. byl pož-adnvateli dlužen a dluh nemo:hl splatili, že ledy j.e.j vYf'ovnáv.alpo,stupně tímto způ
sobem, tak toliž, že odepisoval fl-ovi z dluhu, co tento na pachtovném
zaplatil. Dle toho tu byl pouz,e postup pachtovních práv, 'ale' pa ch'tovní
p;cměr nezáleží jen v práV'ech pach;ýře, nýhrž také v jeho po;vinlil,ostech.
zelmé,na tedy v p'lacení pachtovného, ale tato. strán!ka nebyla na p"žaclovatele převe,dena, a nepřešel ledy na něho pachtovní poměr nelze ledy
řici, že bYl po,ipachtýřem, jak misIí rekursní snud. Úmysl stran lIes,j s~
pouze k umořeni dluhu fl-ova, jen za tím! ú6elllm tntnsakce se slala
i, Je, zjevno,_,z'e ,převod pachtovníh" poměru na věřitele byl by k toml:
ucehr nestacIl, hm by hyl dluh zůsl:ill nedotčen. Teďy prá'vě proto zůs,al
fl; pachtý~em, platil pa:hlovn~, na požado,vatele převedl tedy vlastně jen
vykon s~ych pac~tOVll1ch ]}fav - ne je sama - nebot jednu strrunkn
pachlovmho pomem od druhé děliti, práva cd povin,noslí od:JuoovaÚ
rue,t~e, a dluh se umořoval tak, že se pa,ch(,ovné dlwžníkem dále placené
z d'luhu sraže.lo. Ch;l1bítedy po.ža,clovateli z.ákonmái doiba ježto v letech
1~~1---:-1903 ani pachtýřem ani podpachtýřem nehy,1L Avšak na tuto otázk,ll
Pl1J~e teprv '. pn~:al'~~ vlas,tník v čas vyjádření dle § 15 požaď. zák. a
v ~mltvrze;ll[ prihllásky, ze po'iadovatel m. ·.pozemd( v pach:tu již 24 let,
?o~~e\, ~'eltllltkulle~nstatkuzákonné doby tedy činil, ClO"" předpoklMá,
:zJe'P,řJhla~lca lloldlam vlastníku měla týž obsah jako přihlá'šk:a podaná
!l~ol1d,:" .nebo.! iin<:k je s .touto námitkou prekÍwdloV'ám. Ale tn lIení z~
SPlsU!zre1~~; I dlU'znKOI tedy nap,řeď zjistiti, zda a kdy vy·jádření podat
p<ll<u<l..~etý'oe'. by~a,~~u l~ůta k němu prodlnužella až do 9. srpna 1921:
kdly pn konan1em! setrem nam:lltka: upl'a'tňována.
Čís. 1772.

_, Při OdhadeCh v uespO'rném Hzení dlužnO' POOžiti n~en předpisů civ.
radu sO'udníhO', nýbrž i exekučníhO' řádu.
(Rnm. ze' dne ll. oerv,ence 1922, R I 841/22.)

Zajištěni ptl.dy drobným paChtýřům (zákon ze dne 27. května 1919,
čis.

318 sb. z. a n.),
Nejde o poměr podpachtýře,. postoupil-li pachtýř sice třetí
práva pachtýřská, sám však platil nadále pachtovné na srážka
dlnhu vůči oné osobě ,třett

Návrhu by····· --_.
usedlost dh .d za ,pncmnu vY'luěření p,c,zůstalostních poplatků hYla
__ ' ,o a Uluta, \s o, u d jl r v é s I o' I i ce, v,"hověl a celá wsedlo t
s pmlusenstvím byla odhadlmta n'~ 40307 K:č 25 h U "
s
29 května 1922 t ' l
'.
, sneseli'J[n ze dne
v~ ,~
us lanOf\I} P!,VÝ ;n!udlct~nový odhad s jirn,rými: znalci z dúKč dUta,,~~ v Pholzudsta\ostmm I;z.em byla usedlost dědici oceněna na 150000
d
.
l ódna'dní cenu
R e, ok·'Kze vz' ,!e em' na roz-petl v, oceně'
.• ' :m ne,I
ze sou
u u,čDti'
lJjstan,~:e~,~ s~. U! cl tot~. usnes,~ní potvrd~~. D ů V" d y: Dle výslovnéh~,
sobu fo v d' 2, 2 nesp. flZ .. sllu'SI přldJqh,r,ovolných odhadeCh Co. clo způ
soudnPI'hoo e ,e;ndl postukPoyatt dl'e' p,fedp.'ÍSÚ procesního řádu tedy civ r-a'dll
'llcníhio
~ t l '
.:
i .1.1, , - a ra ,u 'ex'e'
: , ' , a se zre ,e em na ustanovení § 144 ex'
"fe nar. ze clne 25. ce[vence 1897 v'. 175'
.
. . r.
Dle § 30 K1dh . ' ,CIS.
I. Z. "' odhadu n,emovitosli.
r .
žení "dle § '362' mOda'stcenu °ddih~d.m stanoviti soud dle vO'lného, svého uvác
,.
. ave·c rui.uiy c ř s mÍ! e "'d·t·
k
když pOdané dlobr dlí"
, ' . . , ,z' nan 11 opa ování dúk<az'u .
cenu, musí padle -oz, m J~VI se'. ned~ostate'cným. Sou'd, stanovící odhadnn
sve pOVlTInosÍl pedlvě uvážiti vše, co: pro rozhodnutí
'o

(R<lZh. ze dne ll. července 1922, R I 829/22.)

oba
s o II

i ž Š Í' soudy uznaly po'žadbvací nárok pn právu. N C' j v y
d zrušill, usnesení nižších SDudtl a vrátil věc prvému, so.udu, by,
II

11lně řédně řízení,

znovu rozhodl.
Důvody:

Bezesiporno je - sama požadujid strana (ak uc1ává, že· pro.
1901-1903. byl' stav věci' ten, že tehdej'ší pachtyř přenechal
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,

§

I,

v
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důležitým;
zůstalosti ]10

i,e

nemohl pr.oto nechati bez povšimnutí, že v roce 1920 v POfrantiš'ku ti-ovi stranami samými, nemajicími pražádné
příčiny, by udávaly sumy nad skutečnou cenu, byla usedlost odhadována
asi na 15(),000 Kč, Za toho:to staVl! bylo zajisté nejvýše nutným, aby
tento značný nepoměr 'k nynější odhadní ceruě byl ná'ležitě vysvětlen
a aby znalci své dobrozdání důkladně odí",oonili, by souuce na základě·
posudku mohl cenu odbadní spolehlivě stanoviti. Než z protokolu o:dhadn,ího je zřejmo, že waki nejen tohoto n,epcměru nevysvětlili, nýb.ž
7.e své dobr:ozdáni vúhec nilČÍm 'neod·ův.odnili, a v tom spočívá zajisté
vada říz.ení, bránící důkladnémll posouzmí včci. Za toho stavu dlužno
podané cIohrozdání pova"ovati za nedostatečné a rozhodnutí soudu, který
nový odhad nařídil, je zá'~onem odůvodněno.
Ne j v y Š ,š í s o- II d zrušill usnesení obou nižších soudů a nařídil
lJrvému s'oudu, by po konaném· šetření vydal ve věci nové rozhodnm'tí.
Důvody:

Práv,em napad.á dovolací ste'žovatel usnesení rd{ursníhO- soudu mimo'Opravným prostře'dkem, jeliko,ž s,e mkládá na zřejmé nezákonnosti, čímž jest dán jeden z předpokladů § 16 cÍs. pat. ze dne 9. srpna
1854, čís. 208 ř. zák. Die § 272 cit. cís. pat. nutno p0užítipři odhadech
v nesporném řízení 00 do způsobu pr,ove'dení předpiSŮ pfO,cesnlho a dražebního řádu, Dle čl. XII. U'1oz. zákl. k ex. ř. jsou stano'1eny zás,ady olhlednč
formálního řízení, jehož při odhadech dlužno šetřiti, odhadním řádem
ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. zák. a jsou proto nejen předpisy
civ. řádu soudního, nýbrž i e,x. řádu a odh. řádu smero-datnými pN odbadech v nesporném řízenÍ. Nižší soudy měly se tedy zachcMati dle před
pisů obsažených v těchto řádech. Dovolávání se § 362 odstavec druhý
c. ř. s. v tomlto :případě nelilí ospravedl'neno-, jelikož toto ustaDlovení před,
pol<l\ťdá, že poSU'de!c je nedcstalečn\Ý ne,bo že se rozcházejí malei ve
svÝch názorech. Žádllého z t,ěchto p'ředp.okiladů tu nenl. Nedostatečn\ý
posudek není, jelikož není ani vaoo;, aní nedůsledně o,důvodněn, ani v něnn
není r'Ozporu, a znal'ci svůj posudek podali souhlasně. Rozpětí mezi '00-hadnt cenoU!, znalci určenou, a oc:eněnínl' dě,diců jest ovšem značné, av:šak
tu byl" právě na s.oudL!, aby se zachoval - maje dle volnéhQ uvážení
stan'Ovlti oclbadni cenu - dle § 30 odstavec druh·ý odhad. řádu, měl-I!
pochybnosti pwti p.osudku ,odhadnímu (lit. b) cit. § 30). V takovém: p'fílYaďě ustanovuje § 30 odstavec druhý odhad. řádu, by soud v nejkratší
a nejjeďn-odl1~ší formě provedl šetření, jež má za nutná, a plOukazujie Sle
při tem na § 55 ex. ř. Byl,o tedy na prv,ém soudci, když n~bylo dle § 362
odstavec druhý c. ř. s.přičiny k novému odhadu, by výslechem znalců
a po případě stran rozpětí odhadu vysvětlil a své !,ochybnosti. odstranil
a po případě, že hy n"stlll rozpor mezi znalci, se teprve zachoval dle
§ 362 odstavce, druhý c. ř. s. P.ominutím ustanm'ení zmíněnéhoi § 3Ó od~
stavec druh'Ý lit. h) odhad. řád,u a nesprávným použitím § 362 odstavec
druhý o. ř. s. byl zákon porušen a jest p·mto mimořádný dovolaci n,kurs
řádným

odůvodněn.

Čís.

1773.

Nepřípustnost pořadu práva, podána.li žaloba ze slnžebního
děll1ika před uplynutím 30 dnů po iehQ skončeni

.hospodářského

ze dne 15. března 1860, čís. 73 ř. zák.). Příslušným jest stá t n í úřad
politický.
(I<ozh. ze dne ll. červcncc 1922, Rv I 329/22.)

o

žalobě

na zaplacení mzdy, již vznesl

hospodářs,ký dělník

devátý
žší s oudy
věcně. Ne j v Y š ,š í s o u II zrušil rozsudky ohou' nižších so.udů i s před
.' ehozím řízením II žaloibu odmítl.
cle~ po s'končení námezdního poměru, mzhodly o b

a

DI i

Důvody:

DI.e nesporného vřednesu str ar, bYL žalobce zaměstnán u žalovaného
jako z'emědělský delllifk, jednak jakO' krmič dobytka a posléze' plři řízeni
secího stroje~ Nesporn.o .též, že n{:mezd'nf poměr mezi' vaJobcem a žalovaným, j,enž je rolníkem, skončen by} dne 18. březrua 1921. Žaloba o zaplacení mzdy za prYn.Í týden v .Lednu a za týden p.o 18. březnu 1921 ve
vÝši 252 Kč, podána hyla dne 27. března 1921, tedy 9. den po ukončení
li'Oměrn námezdního. Dle min. n!alřízení ze d"e 15. Mezna 1860, čís. 73
ř. zák .. íscu spory mezi vÝ'Pomocmý'l11l; d<ělníky a nádenníky při hospodářství polníma l'esnílm, pokudl vzešly po čas trvání služebního poměru
ll'"n QO 30.dnů
jeh.o ukomčení,vylou·čeny z pří,!u'šnosti soudů i tehda,
;;Š~:;1i;;;;~I6Žs k. čeI~di čít!ati nelze, K osotlám, o' nicht tu řeč, sluM čítati
<
rucny práce, v oboru hospodářstvÍ lesního a pol_ \,~!(6fLCi~Pďi~~,~~~t,~S;,,~v~v~,;š::a~~k. clle řádu Čel'edního pr.oto,že ne,jsoupřijati v do::::.'
, (šafáři. haJOIÍ, nádenníci, doz,orci na pracut}íc1
:,:!.:';::!i";.i'~! ,<~rh'p hOSll'odlát!Sl<Jé a p.).Spory ty p'říslušejí clo oboru působ
pC'l1ěva,di příslušnost ,orgánlI Q'becruí:ch
ustarinveno.w řády čeledními a zřízeními obecním
roZšířiti ne·pze. (Pražáck: Spory o přísll1šnosť II. str. 69.)
p-~,~ě·~'~di dLe řečeného. žalobce byl jako hospodá'řský dělník u ža,lovaz'lměstnán a spor zahá!jil před uplynutim 30den,n,y lhůty po' ukončení
. námezdního p'Oměru, nebyl v té době ku řešeni sPOru toho' soud vubec
pov,olán" ný:brž úřad politický. Měl tedy dovolaný okresní soud sám od
se~,e žalobu odmítnouti pro nepřipustnost rořadu práva, pokud se týče
mely soudy ni!žší v kterémkol'i obdohí prooesním řízení j,akto zlmatečné
zmšiti a zastavit'. a žalobu .odmítnouti, i když nepřípustnost namít:ína
nebyla (§ 477 čís. \ § 478 a § 503 čís. 1 c. ř. s. 'a' § 42 j. n.). Vzhled"m
k absolutní po'Vaze hlOrem, upravujícíCh poměr slOudů a úřadů správnóch
dlužno žalobu tuto před up]yr.u'tím'lOdllů k soudu podanou i tenkráte
pw nepř'ípustnoS! p,.ořadu práva odn~tnouti, když již mezitím zmíněrrá
30dennÍ lhůta prošla a žalobce více TII~r správní úřad Q!bráti-tt se nemúže
a mu n~zbude, n,;',ž aby vse s vno,,:oUo žalobou opět na soucl o'brátil, klerý
pak ovse":l, Je~nan! o zalobe vIce nebude moci odmítnouti. (Pražák:
S~ory o pnstusJ1(}st ll. str. 74.) Poněvadž nižší soudy závadu tuto pře
hledly, bylo na soudu d:ov,olacím, 'a'by dle § 42 j. n. dosavadní řízenÍ jako
zmatečné zrušila žallobu odmí!1 (§§ 5,03 čÍs. 1, 477 'ČÍs. 6 a 478 c. ř. s.).'
i

Čís. 1774.
Práva obchodního pomocníka na tantiemu dle § 14 zák. o obch. pom,
(Rozh. ze dne ll. července J 922, Rv I 383/22.)
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V dřívějším SPOJU byla tehdejší 'žalovaná sp,olečnost uznfrna povinnou,
by Juhu A-ov,i dala, v y ú čet o hrubém výtěmm továrny v M. za dobu
od 1. ledna 1917 do 28. února 1918 a o řádnýcb odpisech, na tuto d,obu
vypadaljíckh a valnou hromadou usnesenÝch, a př'edloži1a mu bilance,
vztahující se k této do:bě. Společnost po té zasl",la A-ovi výtahy z knih,.
sdělilla mu, že jeho tantiema činí 4687 Kč a ponechala mu na vůli na-o
hlédnonti v lmíhy. A. do knih nl"hlédl a vypočetl tantlemu na 58.864 Kč,
pozastaviv různé polo,žkY. Kd,yž pak společnosti sděH\, že dosud nedostála
své rozsudečné povinnosti, ž'alovala spotlečnost na určení, 1,e nárDk Julia
A-a z půvoclmího ro'Zsu,c!ku zanikl. žalobě bylo vyhověno S" u d y vše ch
tří s tol i o, N e j v Y š š í tr, s a ude m z těchto
duvodů:

Zákl'ac1ní ,omyl ž-alované'ho spo6v.á v tom, že se domnívá, že mu ze
po'dle rozsudků, vydaných 'V' předchozím sporu žádati, by mu ž"l:obkyn.ě
vy da,l a Ú čet o hJ'llhém výtěVku továrny v M. za dobu od 1. ledna
1917 do 28. ún.ora 1918 a o řádných od'pisech, na tuto dohu vypadajících
a val~nou hro-mado'U USn'esenSrch, t. j., aby žaLobkyně ve lor,mě podrobného
účtu., specifikujíc zejména též obchodní náklady, uvedla jedu.o.!oli'vié po~ožkY' účetní, z nichž vy'p,lývá ,konečná suma hrubého 'Výtěžku, která má
bÝti podkladem pro výpočet 5%o>í taJn,tiemy. Než to, co žalo'Vaný ž~dá,
nebylo a n~mí p,ovinn.ostí žalolbkyne. Nejvyšší soud měl j,iž v předchozim
sporu (viz č. sb. 531) příleVitost, hy se vyslovil q tom, jakýnámk příslwší
žalovanému. Vytkl v té příčIně, že »vÍCe, než stanoví § 14 zák. o obchod.
pnmocnících, nemúže ani zří~ene,c žádati na zaměsttliaivateli, ani tentO' není
povimen jemu p.oskylno)lti; ;;a'Vázala-lm se tedy žH'lovaná, platiti žalobci
plat z části v 5 %ní tHn lieme z hmhého výtěžkn, plřevzallt lím samozřejm\\
poviu.u.ost, sděliti oprávněnémn poťř,ebn,ý v Ý k a z o lomto výtěžku"
jeho vy ú čet, sdělanÝ dle r.očních biLancl, ježto by jinak náTok jeho
nedal se uplatniti; a kdyby bylj žalobce měl pochybnosti o sprá.vn.osti
a ÚP1it1iQSti vyúčtUl, miŮ'že -po-žadovlaH a žalovaná musí 'm'u do;v;oH:h na~
hléclnouti do obchodn!chknih, pokud toho třeba', wby se p'řesvědčil o správ-

nosti a úpilnosti vyúčtoV'ání, jak mčuje zřejmě § 14 zákona o obchodních
pomocnfcíoh, j,ehož předpiisy ,prá:v'ě pl!ati pro tento případ«. Jen v tom
sm~sln lze tedy rozuměti výroku f'ozsuclkli, vydanÝch v předchozím
sporu, jimižby.la nynější žalobkynlě uZ1lána p.o,vinnou, by :ía,;nva:nému
A-ov; "dala, vy ú č e' t ,o hruhém VÝtěžku tová!rny v M. za dobu od
1. ledna 1917 do 28. srpna 1918 a o řádnlých odpisech, na tuto dohn vyp~dajíc\ch a valnou hromaclow usnesených, a předloži!la mu bilance, vztahmíci se k této dobi",- Dle toho, co uvedeno, a dle § ]4. zákona o .obchod,
ních pomocnícich musil se žalovaný Julius A. ,pol<ojit,i prostým sdělením
vyúčtu, sdělanéhodle příshtlšných bilanci, t. 1. sumárnlho výkazu 00 hrubém výtěžku t.ovárny a o .odpisechl za zmíněnou dobu, a mohl kromě t.oho
jen žádati, aby mu jehoO dřívě'jší zaměstnavatelka llředlóžila bilanoe za
roky 1917 a 1918 a poskytl~ ,m;o,žno·st nahlédnouti do obchoidnnch knih,
by mohl přezk!oumati sdělený vyúčet co dOl jeho správuosti a úplnosti.
Těm t Ol povinnostem žalObkyně plně dostála, nebo! ďopisy z;e dn,e
24 listopadn ·a ze dne 8. prusince 1920 sdělila mu úhrn hrubého výtěžkn
za Léta 1917 a 1918, jak.ož i odpisů, n!a nichž valná hroma:dla se usnesla,

spol~ s vý.v:?čt_em ~%ní tantiemy z hrubého výtěžkw po srážce odpisů,
kdyz"hy]a JIZ .pred hm; mu do~a]a. OPIS~ bilancí, (~yúčtování jmění a zisku)
za roky 1917 a 1918 a clo'Vobla Jak pred zaslamm onoho' vYúčtu ze dne,
lIstopadu a 8. prosmce 1920, tak i potom, aby nahlécll do jejích obchodnt.Ch kl;l11.]a t~kltobksl z~ednal: podklad pr,o př'ezkoumání zaslaného v:\,účtu.
'T lm Uloml a -zavl ~yl1'e zadost závazku, ul·nženému jí ľozsudk '
k{jnem"
Y a za
"bvllee. n:"kmuze] za ·ov~n'Y ll'~ nlí žádati, a návrh žalobc.ův, by vys I0v:en , y.. zam exe {vo\Caneho naroku a exekuc,e byla zmšena, jest ledy
.o".pravl1'en. Ne]ze! obchodnímupomocnikov; ve smyslu § 14 zMm"
b
' 'h _.
.na o " chodníeh
. ", _
p.?~ocn~clcv pnznati 'V'ětších práv, než mají koman-ditista a
bch~, spolecmk dle. cl. 160 a ~53 obch. zák. (Srovnej k tomu výVOdy
o PI.aveoh obchodmho po,?'ocm1<!a s podílem na zisku dll s práv!em.na
lan-hlO mu (commt.~ mteresse) v kÚ'r.:tentáři Statéba-Pisko 1908 čl. 57 str. 217
a v Ehrenbergove kmze "tland'hllch des gesamlen tlandelsrechtes" 2 sva
zek III.odděl<:.ni § 111 a § 130 st~. 610 a násl. a &16 a násl.) DClmin1~á-lj
se
, ze bl!lance žalující akciové společnosti za mky 1917 a 1918
nebo nedostatečné 'a důsl.edkem toho Wké sděleny mu
.
ta~l!e~y neSprávný po piř,ípadě neÍ1p,ln,ý, a že mu přísluší vyšší
Ja' Sl Je'\, skutečně též,,,.::y,počítall, mwsí žalobou uplatniti sVlůd

2!.

o ,

_]

,

i.~r~f:l~.~~:~~~~~~lto~::m~trlQ~
??,zdC1Slm
bude možno
v nynelslm
sp·om,sporu
t. J,. ,,?tázku,byla-H
.

a vypla111a, sprav ně

wzbírati kterou
to, oč
tanliema,
nic.

vypočtena čili

Čís, 1775,

~""!lIJ(l'KU"

" " čl; 38Z obcm zák. jest příslušným sborový obchodní
setyce senat.
(Rozh. ze dne' 11. července' 1922, R II 293/22.)

.....Žak'diast z~povol!ertí prodejedlle čl. 382 obch zák b Ia"
II ,O' .T'esnlhol soudu ,~
I . · '
Y.
vvnesena
k li' r s n.í s.o Ul d' ~ '~~d"l ' ~,e.nz se prohlasll~ věcně' nep'říslUŠ1T{rlffi R eDli vo d y': Názorn~lv~'h~r:;l~u S?U~u, by o n;ávrhu na prodej' rozhodl.
sltlšným, ie nes"rávný. Podle člu'3~; ~lg'O·vo~m prodeje je vécmě ne..pří
kobch zák čl' '111 -, 9
.
,
,Q,bc I. zak., pa'k § 47 uvc-z zák
" '
., .. ~. . C1S. uvoz. z~k kl ex'
k § 38 . . , . .
.
deJ~ d\.e čl. 382 ob2h, zák příslu-ný'
. 1., .1''"
5 Jedlk r. Je k pronebo! předpisy čl. ÚO Obchzá:lm~,sou~; v c~. 31O~bchl; zák. wV'ed~ci:.Ý
v

spe·~ite;á, poněvadž při to~to ~'e~í~~a~ot~e~t~~~~~?lt; ,~a:Stta~~l~~L t:ráv~

zen~ z~stavy:. }'e'žto zástavrni prárvD \přísluší spedité 'li? ~ " S,'~ ,~aeTIrl ~' zří
<:. 1 v y ss!' So u d Odmitl. návrh žadat:elk . na r "<'" )I,"tale zllkona.
veenou

nepiříslušl1Klst

dovolaného s,ou:du:. Y
DŮVOdy:

po-v"i'j;·f;'[ p'rodeje zboží

~

SOludce prvý a odPŮ'l'kyne' naVIIlO,a
.~. tel"" ijl15m"V"
"a'
,,'
366, 387) obch • za'k o ,k·d'e
ni.'"
:k.cSUJl "
Prlpad.
,
'
,eJ,':.n...: o vy on
t ' článku
" 343
, ,,:
'
prodGď'e s-kutečně příslušnÝm
"
7:~S avmho p'rava a
.
, . ustanovení, zásadně pod ně' s . ~en~, ,s pnpadem článku 310
zak. vyjmenovaný oh mezi nim,,': pta "}lCICh a '! § 44 uV. zák.
,
Cl Cl.ovan Je zvlašlě také čl. 382

652
čeni (že jest Ad10lf L. zástupcem ž:alobcový'm) lest právě ta:k- málo pře

- -·--aa--4ž~f1é-- __ nři.slttšC čili nic neřeší- se pří- r,o..''7hO'd'o·v' ,
. h
t' 'h
~
am o 'hnavrO'
u na
'
povů I:em pro za mIm o upatření pl~acením měSíčního' Vy'
..
,
'Zlvne
'O.
tom
'
bII de roz hodnu to az rozsudkem, Jlmz má býti VYSloven
d
"
,~
"
.~ I" " ""
IQ, Z a llzavreny
sm.Ir mezI matlze 1, Jlmz zalobkyně i pro budoucn,ost se vzd I
'k'

svčďčivé jako
účtuji, neboť,

další věta, že se strany po vyčerpání p,o'volení spolu vybyla-li sm],\lJVlena určitá odmě:!a za jednoho vyvezeného
koně, nebylo, potřeN vy'Účtov,;,ní awlobce také žádá bez předběžného
v,,"úětování smluvenou oclměnu, Společenská smlo:uva podle čL 266 obch ..
záJ<1. nevyž'aduje sice zvláštních forem ani určitého zpŮSObu dohodY
o ztrátě a zisku. Avšak, uváží-Ii se shora uveden.é okolnosti, "ejména,
že ž-alovla'ní provozovali na zá'klladlě 'Vývozního povolení ža,lclbc,em získ;:tněho obchod s koňmi sami, bez účasti žalovaného, jeví se pravá podstata
úmluvy mezi žalobcem a žalovanrými jake, skntečný převod vývozního
pov,o,lení ze žalobce na žalované za určitou nap'řed smluvenou úplatu,
nikoli jako smlouva společenská. Strany udaly souhlasně, že převod vývozniho povolení na jinou ,osobu není

y'

• kO . ý"
a a ves eryoh
naTO, u ,na v, z<Vu, v t~mto směru ďá~e platí, či se změňuje. Dokud roz,.
sudecnym vywwem Smll" v tomto smeru se nezrněnI' plat' . '
dl
'h
'
I mezI manzelli

a

a

v Praze vydalo výnos ze dne 29. bře'Zina 1920, čís, 30.43212897, p'odle jehož
§ 5 jest převod povo'leni zakázán a přestupek tohoto' zákazu má v záp",tj
ztrátu povolení a sHltá se podle dikho·dkC1\Oého trestního zákotla, po pří
padě podle jiných nař1zenÍ, 50"d prvé stolice ziišťuje,' že o vývovní povolení ,byla nouze a že jen 'lla velkou př'rmlllvll bylo možno' Je dostat.
J,edná:ní žalebcoviO, jenž vývozní povolení pro sebe získal a věda o shora.
uvedeném úfe·dnim zá1kazu, jej porušil apov,o:1e,ní na ža,lované za úplatu
převedl, j,est tedy Jeclnáním, pří6ícím se dobrým mravům Pohledávky
z takového jednáJní 'nemohou činiti nMuk na ,00hrauu soudmí (§ 879
"bč. z"k,),
Čis, 1778.

opatřeni,

(Rc"h, ze dn,e 25. července 1922, R I 850/22.)
Při dobrovolném rozvodu ",zdala se manželloa smírem, požadovati od
manžela výživné, Oclturavě",ši později, domáhala se v~'živného žalobou
a žádala zároveň za pov,oJelli prozatímního Cipatřen,í placením vý'ži,"ného, S o II d p r v é stoH c e prozatjmttlÍ opatřemí povolil, rek u r sní
s o ud návrh >lamítl, D ů v o cl y: :!\alobkytt>ědle protokolu zoe dne 3.
červ'na 1922 prohlásila, že vzd'áNá se i pro budoucno.st veškerých nároků
··'.V'Ýživu, které by ji ja'ko manž·eloe, proti manželi' př'ísluSely. Tím byl
jěii ,jrok z § 91 obě. zák. odklizen (srov,p,Jenisimární rozhodnutí bývalého nC.""Yššiho soudu z r. 1916, kn. j,ud. č. 244), a právo ie1' na prozatimní výžit. ".é neřídí se již dle § 108 a' 117 oM. zák." a nejde nyní,'
po plrovedel1én° již rozvodu, ví", o p.mzatimní 'Výživné dle § 382 čfs,
S ex" ř., ano I',' sep'ředb,ha10 povoLenimprozatimnrho opatření 1<0nečnému rozhodn, -'-) sporu o placení
výživného, kdyžtě -oprávněnost
nároku žalobkyně ná'.'iiných předpojdadech závisí.
Ne j v y š š.f s o u ď né"vhověl dovolacímu rekursu.
nůvody:

Vývody dovolacího rekursu nejsou s tOl, vyvrátiti správné důyodY
soudu rekursního, na! něž se poukazuje, Otázka, zda žalobkyni nárok

vov

C'

ne

ú

nemá· m1a-nželka nároku na výži;vné a nemůže jí proto. b 'ti

Y

Čis. 1779.

dovolen. M,inisterstvo financi

Zřekla-Ii se manželka při rozvodu smírem vuči nlanželovi nárOku
na výživné, nelze jí povoliti v napolomním SPOnl o výživné prozat,imni

'

lmrknuto cestou pouhého prozatimního opatřenÍ,

Soud rekursní nemuže sám od sebe odejmouti pozůstalost notář!
,U soudu pozllstalostnlmu.

přikázati

(Rozh, ze d'ne 29,čel'vence 1922, Rl 808122.)
ROZhOdUje II sUvnosti pozústalélto manžela do usnesení not
k
soudruha
komisař
",
h'
' are Ja o
"
~
C', )~m'Z vy ovenl(} návrhu zákonných dědiců
Vede'l1'l,oďlt'adu pozústalého jmění, nařídil rek u 1'. sní s o u d sám n~ P~O"
ov

,

,

:~~:~ld~:atlSfí:2P~~r.~ol:'e:~~;?n~ál:,n~I!~iP~UOyZ~S;al,osti
,

'.'Y

"'.1

-'5'.0

~ra~~s~{

:: notMi od!1ímáa te j,est je
. Je}t? notar dO,pusltl se v projednání zcela jednozbytecnych prútahů.
u-d zrušil usneseni rle"-ursního soudu.
Důvody:'

"':ďi;~~~;~~~~'t
~~, I::C. z~kona ze dn'e 1, dubna 1921, čís. 161 sb z
'"ÚVodůPred!:>ISY' §§ 28 a 29 nesp, pat. že soud mn1ž~'

'

a lL
,'
se usnésti
t
'
ze Za,
,-, ze omls o :,otáře prOjedná pozůstalost sám
.ohoto prp~Jeddna'llI ~ozusta1os!t, jež již notáři odevzdal plyne
~'
re ;PISU ZirClmě Ve
t'" ~
k
•
soudu projednacím
. " z, opa rem ta ové vyhraženo jest
i stranám opravný pro~tř~~~~ J~hotl ~snesení v té příčině jest notáři
z vlastního popudu k opatřen' t Yhraze,n., Soud rekursní není však
usnésti jen v pOřadu stolic J<;d lž omu "opravnen a mohl by se na něm
na něho k mzh'Odnutí b i Y by vee k rekursu některého z účastníků
soud rekttrsní usnesením Ys~ý~n~~:nla"'l Je,st ,tudíž stížnosti přiznati, že
návrhu stran, uplMněného pořadem ne ;DZ sam .od sebe bez jakéhokoli
~deirnull, vybočil." mezí svéh ' . S!?h,c, P:o'J~'dnánf pozůstalosti notáři
cmllosti (.,':j' 74 • or b' \ za'k) zao too.' pra'Vllem tMel-Irv~u vý1kouu své dohl'e'daCl'
zaV'd,ává příčinu k tomui.o, opad ~e pOhsluP ste:zJo'vat~l~ při Pl'ojedn,ání
upozorněn.m 11a soud projed a' em~ mo .Q se lak stah Jen příslušnÝm
čině vyhraditt
' n Cl, Je.~u však vlastní usnesení v té příu

v

...

v

,

"

Čis.-;- 1780.

, Ustanovení § 1116 aj obě zák. '
.
na prOSPěch odkazovníků kt~řf ~ ~ ,f~~o~~ o oCh~§aně nájemců isou též
dleM PO nájemCi.
'
r aSI I podle' 726 obě. zák. k děúmluvy, již se nájemnik zavázal
b
platnosti zakoila () nchraně náj'emru'k: z ~tu, se vystěhovati, nelze za
tl proti němu uplatniti,
(Ruzh. ·ze dne 29,

če'vell,ce, 1922, "v
n

I 807/22,)
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Žalovanou ubmyslil zůstav+t-eI: odkaz;gIH ::I, ježto ~e k __ p,o;:Ílsta.losti.
nepřihlásil nikdo z dědiců, pedaladědickou přihlášku dle § 726 obč. zák.,
již pozůstalostní soud na soud přijal. Zalobč o vyklizení bytu původně
zůstavitelem a nyní' žalovan.ou obývaného p r ne e s TI í s o li d 11 r v é
s tol i c e vyhověl, zjisti" v Q.dporu se spisy, že byla pc.ziJstalest ode·
vzdána žalované iure cpediti. O d vol a cí s o II d ?!a!obu' zamítl. D úvod Y: Když soud pozůstalostní dectkkou přihlášku žalované strany,
podle S 121, odstavec druhý nesp. říz. a § 756 obč. zák. přija·1 na soud, stalo
se tak s účinky § 799 a násL obé, zák. a žalovaná musí býti pov"žována
za dědičku. Spornému soudci nepřísluš.í, ahy zkoumal správnost usnesení
pozůstalostního soudce, která jen pořadem příslušných stolic mchou býti
zm'ěntěna, sporný soudce -byl povinen považovati žalovanou za dě-dičku,
poněvadž její přihláška ďě·dická byla na sond phiata.
Pak ale dlužno
uznati, že soud prvé stclice věc PO právní str'ánce nes.právně posoudH.
Bodle § 1116 'a) obč. zák. smrti jedné ze smluv'"ích stran nájemní smlouva
se neruší. Opírá-li žalUjící stmna žalob!],í nárok o to, že sn' žalovaliá
ani po smrti zůstavitele neuzavřela žádné smlouvy nájemní ohl:edně bytu,
o který jde, ojJírá jej o základ vráťký, neboť žalovaná dl;e § 1116 a)
cibč. zák. musí býti považována za náj'emky-ni. Opírác-li žalující strana
žalobní nárlok o to, že se žal,o;vaná zavázala'. ž,e se vystěhuje do únorového období 1922, opírá jej o úmluvu §em 7 zákona ze dne 8. dubna 1922,
čís. 275 sb. z. a n. ncdo"olenoH. Za tohoto stavu věci okolnost, že byla
přijata činže za období listopadové 1921, tedy po smrti zllstavitelově, je
podstatně závaznou.
N e 'j v y Š š í so II cl nevy hověl dovolánÍ.

u' oLm~~~'ls'm'o"
- s t ran. D ovolání jest
ne'
'v
U ~~LX:;1 c;
o!~ i1V~U
Zl;JISté _ _za pl avdu potud, :c na.J,emlllk_muz~. sam dáti z bytu kdykoliv
\'Ypovcď: ze. st~~~y mohOll naJ,emm ~omer v:;a'Jemnou dohodou kdykoliv
a Jakkohv
ZTuSll!:, jH o. t I V ...
ull 1n -a 'je mn
l·k a, ochrany poží'va"
..
JICl'h0',.
. k"
ne Ize VSH' nalemnl pomer zrusltI, e'c 'T 'pnpad.ech, v zákoně uved _ ' h
"
'k d"
.
CliYC ,
se svolen 'lm s~udu, t're_b a. n,aJemll!'
rlve Jinak
se by.1 zaJváza1. Ostatně
lH;mohla .?y byt'l dotycna umluva pro žalovanou z:rvazno·u ani z toho
duvodu, ze tehdy, když učinila ono prohlášeni, nebyla ještě dědi -k '
a ncby!a t~dy v tét,o době. Ještě oprá!vněna, vYpQ.vědětináiemní sml~u~~
.lIebo ucmlh č'odohne prohlasení. .
..

_.

r

OdvolaCÍ' soud posoudil věc P-Ů' prárvní stráJnc.e správně a p-Gukaznje
se proto na jeho vývody, k nimž se vzhledem k ohsahu dovo,]!aciho
spisu jen ještě po.dots'rká toto·: Neprávem upírá ·dovolá'ní žalované ja·ko
oclkazovnici, jež přihlásila sedle § 726 obč. zák. a dle § 121 nesp. říz..
k pózůstalosti, právní postavení dědičky. UvádHi § 726 ohě. zák., že
v případ-ě tam uvedeném »p'Ů V 'a Ž ují s e« odkazOIv:níci na dědice" vyslovuje tím jasně, že odkazovníkům příslušejí práva a povinnosti dě
diců. KdYby by,] zákonodárce chtělčinilj rozdíl mezi právy a povinnostmi
těchto odkazavníků 'a mezi právy a povinnostmi dědiců v technickém
slio"a smyslu, byl by zajisté zněnlí vákona podle toho upravil. Nemůže
tedy býti důvodné pochybnosti, že' ustanovení § 1116 a) o;bč. z:ik. plati
též pro odkazovníky, jež dle § 726 obč. zák. považcyvati }est za dědice;· .
Qstatně nelze nahlédnouti, proč by SB výhod: § 1116 a) ,obč. zák. nemohli
dovolávat,i téžodkazovnici. vždyl dle § 65.3 ohč. zák. mohou hýti před
mětem odkazu nej'en ''včci, n~Tbrž i pr.áva, tudí-ž i ,prráva ze smlouvy
pachto;vní nebo nájemní. Za tohoto stavu věci iest tedy žaloval1Du považovali za nájemkyni: jako taková jest pa'1< ovsem účastna ochrany, již
platné zálwny nájemníkúm poskytUjí. Dovolatel má za to, že nen, správTIiSTlill názor odvolacího soudu, ž'e, úmluva mezil žalobcem a žalo'Vanou,
žc sc tato v únorovém terminu 1922 z bytu vystěhuje, jest podle § 7.
zákona ze dne 8. d"bna 1920, čís. 275 sh. z. a n. neplatná. Podle tohoto
ustanoven'í nemůže účiun.ost předchozích ustanovení (t. j;. §§ 1-6 cit.

-

č:s. 1781.

Jen ten neni zřizencem pOdle zákona ze dne li. prosince 1919, čis.
16 sb. z. a n. na rOk 1920, kdo vedle Služby u obce má jiné povolání
Přechodné zaměStnáni nemá významu.
'.
(Rozh-. ze dne 29. červencc 1922, Rv I 808/22.)8'

žah~j.íGího O1J~CThího strážníka bylo roznášet poštu, hlídat

a. hantl obecn~ 188._ Kd1nž irU. žalovaná obec dala 14 denní

•·. . . . ;~;~J}}{;:~Íl~~)~,~~.:~
se,b~ vypoveď prohlá;šena byla za hezúčinnou a by
.,.',>
;
·.Jeho sluzel:mí poměrpodléh.á zákon!] ze dne 17. prosince
; " ..... " ......,... . .a n: narok 1920. P r·o c e s'n í s o u rl p r v é stol'
.' u.v'oc!y DI § 3 'k
'.
lC e
':".
'
:,,, e
za ona jest zřízence-m ten, k,do jest
f
za~estná?" takž~', služha jest jeho- stúl}'ffi' a ~y_
• .... . .... . ....,. . . "kte;e !"u~-, ko'n~Íl po celou v jeho' ohoru platnoU'
ve~e tehoz za-konn.eho usta'u,ovení klade zákonoď'
, .' . '. ·na
'" trval'
- tnant{(.
. . V souvislosti s .větou prvou
alOe
. t '.
' k »]Jlne
',~'
, e zames
: . Jes za ono.darcem v}Í"kl'ad tohoto
.
(1
.
, smysl. že slu -b b b
'.
.
p:oJmu s oVo "takže,,) v ten
stálýIri'a Výh~a~:ný~ Yla Ipl~ym . a_ trvalym zaměstn!tním, musí bÝti
pr'acovní dobu. Zjištěno pQe~~ a';lm, !e~ n~tno: (:ml~sk) konati po celou
určena nebYla povinnost; ieh~yg~~edl. SV:~ku, ze zalobci pra.covní doba
a hájiti obecní' les -e " d ' . ť
.rozna'Se! poštu, hUcla! v nod v obci
,že však žalobce ;o~in~~s~Ytě~~ on t~to ~luž:b~, hy_ zabíral 8 hOdin denně,
lese a donášku né 'bale Tot. _ ne;;,} kona",al_ radne, ha cloMed v Obecním
?ři krádeži přistihl' \, ~ezak~~čflo Fr~u~~, skvedtlek I<'a:el J., jehož hrobce
z.alobce VYdělával sb-ere'm hub'.' '. ? hlse I ., }enz u"edl nad to, že
, I V L'Zlc lesí h ]' "
mažďo",áním paliva, a ž'e, tím h 1 - '
. ' o , . ama'lllm kamene, 5hro"
. ~vědky Aloisem a VácJ~v,em P: t:eb,~s cely den zaneprázdněn. Rovněž
mlIYbce Se občas výdělečn'
o~Ytm: a Josefem N-em Iest zjlŠitěno že
jin' 'L
.
e Z'8:mes 'na'VaL Jedině Václa M
" 1:
,'. e ouce, potvrzuJe, že žaloboe v'd I k' v.' ' .
_ v
" pns usník
. v lese t.éměř clellně. Svědky t- \ a .. ,! latslm useku caso,vém při hlídce
.hntním Soud nabyl Přesvědčetlrn;;. zJlste~o a., v~hleden;, k pomčrům dra9.00 !(ič ročně a ,užitek'
' ze by plat, Jakeh" pozlval' žalobce totiž
Z
n1\iší VÝŽivy žalobcovy ~?nOh~ ~trychlV, pole. nestačil Ic nhájetlí n'ejnUliž'alobce,klerý již z dů'vo~: vsa' vyvra~.ena. Jes,tv:Výhradnost povolání
.pracovati a také praCOval S~ byo' .zabezpeCJI _Sl vymTu, musil výděle,čně
vadU
"d ne'I10 lwnání POVinnost'
. m zreJmo
ze vy' děl k t en tOj by,' na zá. k t'lest
k~' . _ . e
. 'ra
1, Ja
a 'e svedky prokázáno. Nelze
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.

,

,

~:,>"",>,:" ",~"

Původy:

•
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plném t. j. úbvyklou oelou pracovní dobu
v:y1čerpá'wjícím zaměstnání tam, kde pracovní doba určena nebyla a kde
služba konána nebyla, ač to bylo nutno (slova "musí konati,,). Ani ostatně
lysické síly žalobce by nesnesly, by vykonával řádně svých povinnost!
za tak nízký plat, k živobytí napr0'sto nedostačujíd, který zcela zř,ejmě
mltsil doplňovati vý"'ěHoem, který však musil značně převyšovati příjmy
služební a musil býti základem jeho výživy. Ze všech těchto okolmstí
je zřejmo, že úmysl stran při uzavření služ,ebruí smlouvy nenesl se
k tomu, by zřízen byl trvalý sluvebni poměr, jehož povinnosti by zaměst
nance plně a trvale zaneprazdňovaly a vyčerpávaly úplně jeho povolání t. j. výdělečnou činnost. O cl v '0 I a c í s o u d žalobě vyhověl. D ů
v,o d y: Odv'0lání dlužno u?matí oprávněným, nebo,ť výklad, jaký dal
prvý súudce ustanov'ení § 3 zák. ze dne 17. prOSince 1919, čís. 16 sb. z.
a n., iest nesprávným. Tento § určuje pojem obecního zřízence tak, že
Ve smyslu zákona jest jíTIJI ten, kdo jest u obce plně a trvale zaměstnán,
takže jeho služba jest jeho, stálým iW výhrad1ným povoláním, které musi
konati po celou v jeho oboru platnou pracovThídobu. Pojem výhradného
povol<iní v zákoně vymezen není a třeba jej proto: stanovm dle zvláštního výzlnamu slov V jejich souvislosti a pO'dle jasného úmyslu zákonod"rcova. (§ 6 obč. zák.). Ne,bylo by zajisté ž±dané výhradnosti v tom
případě, kdyby někdo obstarával věci obecní toliko jako vedlejší za"
městnání nebo kdyby zaměstThanec obecuí vedle své služby u obce konal
j,e,ště nějakou službu jinou. spoje"ou s plevuě smluveným platem, "VUJ'''"'"
po případě se sídelní povinností, t. j. s povinností úřado;vati v mčitých
hodinách v určitém mástě a pod. V pfípadech takový,ch přestává ovšem
sluŽJb<r obecní býti povoláním výhradn,ým a dále všude tam, kde dotyčnÝ
zaJměstnaneo má vedle s'fé služby obeoní ještě jakékoliv jiThé zamestnání,
které jest mu povoláním. P ,o vol án ! m někoho jest však každá činuO',;t,
ať samostatná, ať ve služebním poměru, kterou vylkonává
a trvale s úmyslem, aby mu byla pravidelný'm a trvalým zdrojem vv;;h,v
a základem existence. Bylo patrně úmyslem zákonodárcovým,
hmotné výhody z<'lkona poskytnuty byly těm, jimž služební poměr k
jest jediným základem existence, tak'že mohoU' a musí se tétc'
vě;novati plně a cele, nikoliv těm, jkhž živohytí jest založeno také
výsledcích jiné pravidel!lé činnosti, která právé proto vyčerpává
část jejich pracovních ene'fgií. Od pOjmu povolál1í dlužno lišiti
z a.m ě stn á n í, jími rozuměti jest jakoukoliv č,innost tvořivou, nesOllcí
se za určitým cílem, po případě i výdělečn,ým, která vš"k l1emá pc"jTl1"Ových znaků povolání, svrchu dot6euých. A jako povolání může
hlavní a vedlejší, stejně může tomu býti i ph zaměstnání. Zákon v
po;,acluje jen výhradnost povolání ohecního zřízence, ale
nikterak, a:by neměl také ještě jiné zaměstnání vecltej,ší, což
zkušenosti jest znáiffio, b$rvá č,ástÝllii zjevem\ a to i II zaméstnanců
nich nižších kategorii v malých obcích, které neposkytují j,im, po nřímldě
ani nemohou poskytnouti, postačitelné požitky, takže jsou nuceni,
tiSiky z vedlejšího vaměstnání si je rozmnožovati, by si jimi doplnili
čeho k eXlistend se jim: ne'dostálvá, nebo si ,existenci zlepšili, a
o tako.vý případ v tomto SPOTU jde. Soud prvé stolice nevystih! IL~lt"'L"
smyslu ust"tllo'vení § 3 záko,tlla, nesprávně je poj"l a. mylně vyložil,
pře'v žal'ohci vlastnost zřízence ve smyslu zákona. Vada jeho prá

poíetí,.mylného právního v5ckladu spočívá v tom, že má za to, že předpis
ten vylUČUje jakékoliv jiné vedlejší zaměstnfrní, kdežto ve skutečnosti
se tampon2e výhradnost povolání a vylučuj'e se tedy jen ještě
povolání, nikoliv zaměstniiní. Oba pojmy, nejsou totožny, jak bylo
shora dolíčeno, a nesmí býti směsován:y1. Ze skutkových zjíštěnÍ, prvým
SOli dem učiněných, vyplýv:JJ nepochYhně, že žalobce byl u žalované
plně a trvale zaměstnán tak, že jeho služba byla stálým a výhraánÝill jeho povoláním, kte'té musel konati po celou v jeho -oboru platnou
.pracovní dobu.
Ne j v y.š š í s a u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

n('VIC,láttí. opírajíd se o d,ovol.ací důvnd § 503 čís. 4 c. ř. s., není odu-

Vycházejíce z téhož skwikového základu, dospěly l1ižší stolice
právit,m názorům o otázce, zda žalúbce vzhledem na vlastčinnosti u žalované obce pokládati jest za obeonihú
§3 zák. ze d'ne 17. orosince 1919, čís. 16 sb. z. a n.
soudí, že; čřnno,'t žalobce, k níž byl v oki slunelze pokládati za »výhradné a plllé
odvolací l<l úsudku, že žalobce byl v obci plně
jeho služba byla stálým a výhradným ieho
I
•
souhlasiti 'dlužno z jeho vystižI se vývodům dovolání. Výměr § 3
.zákonem ze dne 21. prosince 1921, čís. 478
Jako další zook zřízenecké ,vlastnosti před
ze služb:y1 zřízence tvoH p'řeváinou většlnu
Vy'\ýkál-li dovolatelka, že odvolací soud zdt1u~'ii7:~[~~a(~,'::i povolání a p,řeh1íží: zákonem stamovenou na'7.
mu'
" zaměstná:n, není v právu'. OdV'o~ací
....
s; b'··
y',l PIl1e
Ok~'~~ozlaie." .ze ~JIstěn! první stolice zcelá správně i tuto náležitost
" . stelne. php~~ne, ž~tomU' není na úkor, že žalo.bce Ve volném
ča~~' .t~k ~o slt'"ba pnpouštela, vyhledávali vedlejší zaměstnhí a tím
~~b' ejSI .:~d~lek.j\ By~o-li, zjištěno, že služba, jez byla žalobci' uložena
z~ ra a.! • od. Qe~~1 p:a;e a mužecllc1ovolatelka j,en k tomu p,ouka~
,.,. . . , ,;,.,..
ze zalobc~ pnvyde~aval si"sbíráním hub, lámáním Í<amene, sbiráa obcasnow VY~O;noc:" ~i rOln,ic'kých pracech, tedy vesměs
Jen nahO'd!le, pnlezlŤlOstnl které se obvykle odmě' ..
'~'~~.iiil:~P:~~CI~
na.penězích
ny' br".vzalemnymi
~ .. ' . ' úsluhami z '
. . anebo
nUll
;
,
;...
uZDlalosti
"';,11,)st'ech len ~otre'?am vlastní domácnosti ;;alobce, lze již v těchto okol>i
' spat. rovalt do'klad pro správnost úsudku odvol 'h
d
i:.·z,a!()b"e byl
zamě t '
• I'
.,
aCI ,o sou u, že
!;i,~ ;~~1l~~;';!L~íl~,. a. prevaznym
• s .r:~n, a z~
s u~bazdrOjem
je~o byla:
stálÝm a výhraddilem,
jehojeho
p'ř!imů při čemž bYl
•

I

d

~

.•

I

k tomu,

Ž:'

služné žalobcovo na penězích s přídavke o

s'·í~'O~hr~o~t:!árl~a~~~;~rat~.:a~~1ei~í~OzI~:~;ť~iu~~~íŽpr~l~ízl~~~~

>' . ':<:V<{)b:c
{<;'<;,l~)r~t~I~~á~:~~

':'

. ~~~ate , ta,kle JIZ v teto úpravě služebnÍCh požitků
zák, nznanl znzenecke vlastnosti žalobce ve smyslu náležitostí
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Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís.'
sb. z. a n.).
Žádosti, by podle § 17 rozl. zák. povolena byla rOZIUUlk~a~vl~~~~~~
ství z důvodů § 13 písm c) rozl. zák" nemusí předcházeti t
soudní výzva manžela k' návratu do manželského sPo~čenství.
(Rozh. ze dne 8. srpua 1922, R I 923/22.)
S o udp r v é s t o I i c e pov'0lil k návrhu manželovu rozluku
želství, ježto v předohozím sporu ú rozvod manželství od slolu a
vyšlo na jevo, že manželka manžela zlomyslně opustila. Re k u r
s o II d návrh zamítl. D ů vod y: Zádost o rozluku není
nehof dle § 17 zák. rozl. a čl. II. odst. III. vlád. nařízení ze dne
června 1919, čís. 362 sb. z. a n., lze vYsloviti w,zluku na podkladě
vedeného již sporu o rozvod tehdy, když soud na základě
šetření dOjde ku přesvědčení, že by skutečnosti, ve speru
,na jevů vyšlé, byly už tehdy odůvodnily výrok ú rozluce,
bylo bývalo žalováno. Dle obsahu žaloby 00 rozve·d, jejÍž
údaje bylo. miti za pmvdivé, opustila manžeHm dne 12. února
svéhú manžela za jeho nemoci zlomyslně, ač ji vyzval, aby u
zůstala, a nevrátila Se do dnes k němu ;a následkem odcizení
želů nastal hluboký r·ozvrat manželský a žalobce pojal nepfe.konalJe·
odPDr vůči své manželce, tú tím více., když po dobu téměř 10
manželské společenství obnoveno nebylo. Tyto okolnosti samy n
nestaČÍ k odůvodnění rozluky cHe § 13 cl, hl, il rozl. zák., nenof
§ 13 c) rozl. zák. vYhledává se vedle zlomyslného opuštění ještě
lIředPGklad, že manžel opus(i.vŠí druhého nevrátil 'se na vyzvání
do šesti měsíců. Že by manželka byla manželem soudně vyzvána k
vratu do manželského společenství, a že přes to se ve ihút~ bti
síční nevrátila, nebylo v žalobě '0 rnzvod ani potvrzeno. Zlomyslné
.štění samo 'O sobě stači1osioe k rozvodu ve smyslu § 109 obč.
nemohlo však bez splnění dalšího uvedeného lJc,dkladu stačiti k
o rozluoe.
N e j v y Š š í s «} II d obno,vil usnesení prvého soudu a nvedl v
o niž tu' jde,
v

důvodech:

Skutečnosti, vyšlé na jevo ve sporu o rezvod manželství, byly
už !e,nkrát odůvodnily výrok O' rozluce manželství dle § 13 c)
ze· dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a ll., kdyby oň bylo
váno, pročež soudce prvé stolice právem vyslovi.l podle § 17
kon"mzluku manželství. Dle 'Odstavce c) uvedeného· § 13 b,e. o rezh,.t
pro zlomyslné opuštění žalovati jen tenkrát. jestliže se druhý
nevrátí na ~oudnÍ' vyzvání do šesti měsíců. Soud rekursní mylně se
mnívá, že této podmínky třeba jest i pro povolení rozluky podle
Jestiť to jen 10rmálnípoc1mínka pro žalobu rozlukovou, iíž § 17
a jež by IJři žádosti rozInkové dle, § 17 llemělaani rozumného·
neboť rozsudkem, vyslovujícím r'ozvod manželstvl od stolu a lože,

bývá, každý z obou manželú práva na oddělené bydliMč a nelze tedy
lla.žádném z nich žádati, by se vrátil do manželského společenství k man-.
žéJu ·druhému. Pro soudrií výrok při rozluce dle § 17 jest jen zapotřebí,
'by ziištěn bYl dúvod zlúmysln&ho opuštění a by Zjištěné okolnosti vedly
přesvědčení, že skutečnosti, vyšlé ve sporu o rozvod manželství na
; "~,'o byly by už tenkrát odúvodnHy výrok 'O rozluce, kdyby oň bylo
bývalo, žalováno.
Čís. 1783.

a

Pokud jest ve smyslu zákona ze dne 30. ledna 1920, čis. 82 sb. z.
bytu domovníkem ten, kdo si byt v domě sám plati.

n.,ohledně

(Rozh. ze· d,ne 8. srpna 1922, Rv I 883/22.)
byli d'omovníky v

d'omě

ž"iobcú a platili

zmírněnou

cmZI

• • •.~~~~~~j~~)~lb;~yt
a krám, později pouze za byt. Proti výpovědi z dopoměru a z bytu namítli žaloV'ani, že ohledně: by tUl byli
•
sena ně vztahUje zákon" ochr.aně nájemcil. Pro c e sní
tol i c enámitkám vyhověl " prohlásil Výpověď za bezdy .
, 'o nějž tu jde, nel~c podříditi' § 10 domovnicledna 1920, čís. 82 sb. z. a n. Bytová nouze vyze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n., který
chrániti nájemníky v jich životním zájmu, míti
iákonem o ochraně nájemníků. Tento zákon který
k~!!S~~~I)~i;;a~I~~~~m~f;t;~I~;d~;ii~S~P:osicivlastníka
domu byty, ponechaľ pouze
':
domu možnost disponovati bytem, když
mzdu osob, pro vlastník" domu pnacuiících totiž
a d·omovníků. Zál<on domovnický stanoví ..; § 8
• • .. .' dlužno dáti naturální byt. V § 15 télmž záko:na se sta:
n?Vl';",e .' .... d.omovníkovi dk § 8 příslušející, nemúže. bÝti ujednál1;m 'ylouceno; aUl obmezeno, Z toho plyne, že, jakmile nemá ten kdo
trebas . ~'Omnvnické práce koná, naturálního bytu, nelze ho poklád~ti za
do~~vn:ka '.' tomto smyslu," nePDdléhá zákonu domQV11ickemu. Nutno
U:'~Zbt, .ze ,zako.nodá,'ce jenom pro!t> jistě neposkytl domovn,íkům ochrany
naJer:lTI.lcke,. p:Cltože požív.ají natu~álního bytu, tak že jejich p1om-ěr prac~vm Jest sPJat s bytem nerozlučně" takže zrušení jeho musí míti za
nasl~dek vy klizení bytu, aby nový d~'movník mě! kde' bydlet O d v ol a c I s o ~ d po,~ech~l výpověď v platno!ti. D ů v 'Od y: Nespráv;,é právní
posouzeni, shled~va!l ,odvolat:lé v tom, že Pl'vý soudce VYchází při svém
:o.zhq~?nJ' ~ praV111 uvahy, ze, nemá-Ii domovník naturálního bytu nelze
~~p~~i'~.at~~a ~?n;OV~íka II ~~ v dů;ledku toho zákonu 'O domo~'nících
ledn ~ a. " VO;Hl nelze upnt, opravněnosti. Dle zákona ze dne 30.
'k a . d92O, CIS. 8~ s.b. z. a n., JSOU domovníky osoby. které byly vlast
Hl
em omu pověřeny
, a"'·'
. , . ,by
' dohllze I
yd
na "um, udržovaly v něm čistotu
m:vo;ík~ek a obstaráv~y jinaké práoe, tÝkaj'íeí se správy domu. DoZáKo.n u~ ,JS?U ~a roven P?s'taveni správcové domu a vrátní (§ 1 ČÍs. 2).
k 'řel u !ada s:~e., n;aJ,t,;h do~nu, by dal domovníkovi vhodný, světlý
bl!zk~~~o~~\~~n~ ~p~l~SO(.§hdY) byt, poku~d možno o dvou místnostech
. .
,en . 8, ze' by vsak byl povinen, dátl mu byt
h
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naturální (bezplatný) zá!kon ne,praví a také se to z něho, nedá naprosto'
odvozov.ati, jmenovitě ne· z ustanove'ní § 9, jež pouze stanoví, jaká
domovníku příslušejí a mezi právy tčmi jmenuj,e i; právo na byt. To
samozřejmc:, nebo! domovník, který nebydlí v domě, nemůže p,.ovmTlOsti
domovnické řádně konati, a proto je již v zájmu saméh" vlastmka
by domovník bydlel v d.omě. Nelze ovšem upříti, že ve veliké věltširl~
případů ·dostane se domovnllm bytu naturálního, (bezplatného), avšak
případy, kde si domovnlk buď zúplna ne,bo: z části byt sám platí,
patří dnes, kdy každý člověk má snahu, .aby bydlel hezky a po,hodlně,
k žádným zovláštnostem a setkáváme se s nimi v životě velmi zhllSt:a,
Záleží jen na zúčastněnýoh stranách, jak si poměr ·clomovnický 'UUU"""'"
upravili chtějí. Pr.ot.o náhled prvéhO' s.oudce, že domovník,
n!aturálnílm bytu, d,omovníkem není, nemůže napmsto před
.obstáti a nutno naopak považovati za clomo,vníka ve smyslu zák.ona i
110vého domo'vníka který si byt sám platí zcela, nebo si naň aspoň
plácL V případě to~ zjistH prvý' s'Ůudce hezvadně a v sOluhlasu se
že 'Odpůrci odvolatelů kou<:tli v domě všechny práce
oel:ol1 řadu let až do, poslední doby, a že sice činži z bytu svéhol
avšak činži zm,rnenou, Poněvadž pak placení činže, jak právě llverl,mn,
)lení poměrudomovniclGému ani dost málo na závadu, dlužno i o~:~~
pokládati právem za dom'Ůvníky odvolatelů. Jsou-li v,šak .odpůrci é
níky, pak i'ejich domovský poměr může býti zrušen výpovědí kdyl<'Jliv
a bez příčiny (§ 10 zákona ze dne' 30. ledna 1920, čís. 82) a proto,
jím daJi, odvolatelé JI, letní výpověď, užili tak jen svého práva a
VÝpovědi jejich upříti .oprávnění.
Ne j v Y š š í s o u d 'Obnovil rozsudek prvého s.oudu.
Důvody:

Ve sporu jde jen o

účinnost výpovědi,

pokud se

týče

bytu a I,,".

Dověď tut,o, danou dle § 10 zákolla zoe dne 30. ledna 1920, čís. 82 sb, z,
(o úpravě právních poměrů domovníků) uznati za právně

a účinnou j,en tehdy, když by byt ten bylo lze pokládati za
žehní, totiž za byt, který žalovaným dán k užívání jen na
smlouvy :služební 'O ohstarávání domovnictví jako úphrta ze smlouvy
v tom smyslu, že právo k už,ívání bytu trvá .jen potud, p'Ůkud trvá
žební p'Oměr a že přestává, jakmile slnž:ební poměr končí, Dle § 8
kona dlužno dáti domovnllm,vi vhodný, svétlý, k řádnému používání
sobilý byt, poklid možno
2 místnostech (pokOj a kuchyň)
movníchdveří: předpis tento jest normou absolutně. závaznou,
smluvní volnosti stran. Tento byt s další v § 9 téhož zákona znlíněno
odměnou tvoří vedle náhrady hot'Ůvých výloh, se. správOU do:mu
uých, IÍplatn za výkon služebních povinností, domovníku dle §§
téhož zákona ul.ožených, Vady bytu a o,bmezování clo:movníka v
užívání opravňUjÍ ho lGe zrnšení dom.ovnického poměru a :k ná h"ac
škody (§§ 8, 13 a 14 téhož zák,). Třeba v § 8 tohoto zák, nenl vV,slo'vr
stanoveno, ž,e byt přiděliti jest domovníku bezplatně,
důsledek z cit. předpiSU, z pojmu slnž,ebního bytu a zejimé:l1Ja z
který opakem z § 1090 obč, zák. nutně odvoditi jest, nebo;!, byHi
komu v nžívání odevzdán byt na jistou dohu za určitý plat, jedná

°

o poměr náJemní, který vylučuje byt služebný, byt užívaný jen z po-áva
služebního. Ten, .kdo v domě bydlí, z bytu však platí činži, jest, pokud
se hy tu týče, nájemníkem a nikoliv d'Ůmo,v,nlkem ve smyslu cit. zákona,
třebas by dle další úmluvy s pronajímatelem 'Obstarával v domě i službu
'domovnickou, nebo! jeho právo k užívání bytu není právně odvislo, od
této. služební smlouvy, nýbrž je jehn vlastním, zcela samostatným právem nájemním, které trvá dále, i když poměr služební se zruší a které můie
býti zrušeno jen dle norem práva nájemo,ího. Názor s'Ůudu odvoladh'Ů,
že' je domovníkem j, ten, kdo si sám platí byt, jest pokud jde Ol právo k bytu
.. ve smyslu zák. o domovnících, právně mylným. PřípIatek na byt domovnický jako byi služebný byl by myslitelný nanejvýše jen potud, púkud by jím vyrovnán býti měl rOzeJil VYšší obÝvací hodnoty jeho.. V t.omto
.. př{padě zjisti! soud prvé stolice, že asi před 30 roky' dal tehdejší majitel
domu svému bratru a j,eho, manželce v domě tom byt pozůstávajícÍ tehdy
z 1 pákoje, kuchyně a krámu za roční činži 320 K a ž·e těmto maJ)želům
. mim\) .to svěřil i správu domu '" obstarávání domovnických prací, že
bydlíce' v tomto bytu 'Ůbstaráv.ali tuto správu a službu domo,vnickou nejPrve tito manželé, VO úmrtí Jiřího P-a jeho vdova s dcerami a po vyna
dcera Jiříh'Ů P-a, žalovaná Marie B.cwá se svým
Soudem prvé stolice zjištěno dále, že žal,obci kou1917 a že bez ujednání Lvé smlouvy převzali tento
p0\l1č'f'žaJ1 ovcanlýclh v. příčině užívání bytu i ohstarávání služby domovv r, 1919 činži z bytu tehdy ještě s oním krámem
tedy n", 416 K ročně (ZVýšení 30%ní) a že na tét()
i, po tom, když žalovaní krám při bytu opustili, jim
další 40%n.fzvýšeni činže náJemním úřadem povoLené.
op'roti odohylným tvrzenim žalobců prokázati se
u1~~~~{ že
. kterou pla'lili, byla normální, že platili i veškeré další
n
dávky, jako vodní, činžovní groš a příplatky na udržování bytu
připllštĚ;'n.y nebyly, leč zjištění z předu uvedená stačí zltp]na k spokhli:
PQ';ouzenj věci'a odtivodiíuií bezpečný úsudek ŽJe v tCiCnto případě
nejd~ o užív_á~í bytu z dŮVOdu služebního poměru,' tiýbrž o poměr náJemn~. NasvedouJe tomu zcela ,nepoch",bně jednak vlas most bytu (byt
s kra_1!'e_m,. tudíž byt zřejmě náJemní), .okolnost, ž;e byla pla'Cena činže
a ~o c,nze, kterou soud prvé stolice na základě provedených důkazů Pokladá za téměř norm,'\ní, jen nepatrně zmírněnou, aniž bral vůbeo v úvahu
zda toto zmírnění neLe přičísti hlavně tomu, že první nájemce byl bra~
tre':,: maj.vlele domu, dále okodnost, že lalovan';'mhyla od žalobců činže
Z~.Y~~na dle s,"zby, jak bylo: zákoluem\Fý.šení činže povoleno D.oprvé
~rrrazk~u, p0clru;hé tí~,
činže byla p:6nechána na stejIUé výŠi, ač se
z~lova~1 na.J:mm?~ UZlvam krám!, vz~di. J.ežto se le'dy jedná o' p'Oměr
n~,Jemm,~uze ~ytJ, dle nyní platnÝch norem práva nájemního, zejména
Pák dle pred~lsu zak'Ona o ochraně nájemníků zrušen jen výp.ovědí daruDlU ~e sV'olemm ~~uduj _výpověď daná dle § 10 zák, dllmovn. jest však
.nepŤ!pustna a tudlz neuclnna, Ježto lIejde o byt služební.

,že.

Čís, 1784,

,. Novela o právu manželském (zákon ze dne 22,
sb. z. a n.),

května

1919,

čís.

320
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Přeměna

V cizině

--rvzv.odtt y rezluku-není přípustna, hyl.Ji rozvod
po 28. říjnu 191& a oba manželé bydlí v cizozemsku.
(Rozh. ze dne 8. srpna 1922. Nd I 400/22.)

Ne j v y Š š í s o u d zamítl návrh manželft, bydlících ve Vídni, by
byl dle § 28. j. n. místně příslušný tuzemský soud pro vYřízení
žádosti za rozluku manželství, jež byk usnesením ok,resního soudu
Vídni ze dne 3. října 1919 dobro,v·olně rozvedeno od stolu' a lože.
čen

DŮVOdy:

Dobrovolný roClvoc! mani\elství navrhovatelů byl povolen v
a to teprve po dni 28. října 1918; manželé bydlí dle svého
tvrzení v cizině. ŽádoM za přeměnu rozvodu manželství v rozluku
dle zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. nenl t"díž
zemskuvůbec přípustna, nebo·l užití § 24 tohoto zákona jest
p'oněvadž rozvod manželství byl povolen tel>rve po dni 28.
a v § 20 (3) zákona tohoto obsažen jest předp~s o soudní P~í~~~~~~i
pr.o žádosti. za pí\eměnu rozvodu manželství v rozluku pouze f(
když :aspoň jeden z manželů má svůj obecn\Ý soud v tu:oerns.ku,
však ,na případy, když žádný z manželu nemá v tuzemsku svého on~~;~;~,~
sondu, ač z §§ 20ao 24 uvedeného zákona z rokn 1919, jakož i ze
právního výboru (tisk 298, str. 16) .o osnově zákona tohoto vv'svitá.
zákonodárce byl si vědom možnosti případů takDvých. - Z toho·
že není zde základní podmínky § 28 j. n., totiz předmětné ]Jll''',>lJl'''"
soudů tuzemských, a že tudíž ustanovení § 28 j. n. nelze zele
užili.
Čís. 1785,

Do usneseni vyrovnávacího jak{) rekursního soudu, jílllŽ upravena
odměna vyrovnávacího správce, jest dovolací rekurs nepřípustným.
(RDzh. ze dme 9. srpna 1922, R I 978/22.)
Do usneseni vyrovnávacího kcmisa·ře, jímž upravena byla
vyrovnávacíhQ správce, vznesl tento stižnost, jíž rekursní &oud vvhnvěJ
Dovolací rekurs vyrovnávaného dlužníka re k n r s n i s o u d odmítl.
Ne j v y Š š í so u d nevyhověi rekursu do odmítacího nsnesení.
Duvody:
§ 33 'Odstav'ec třetí vymvn. řádu prohlaŠUje rozhodnuti vvro'vn,iva
soudu 'O nárocích vyr;ovnávacího správce za 'konečné, čí-mž je
další stížnost do rozhodnutí toho vyloučena. Byl proto napadeným
sením' p'rávem odmítnut rekurs do usnesení vyrov1návacího soudu jako
kur'sníh-o, jlm·ž upravena byLa D;dměna VyrOVll. správoe.

Čís, 1786.

Mezi republikou Československou ~ králo~s!vim. It~kým není dosud dobody o vzájemné vykonatelnost! exekucnlc~, títulu,
.'
,
československá republika nevstoupila bez dalslho v mezmarodnl úmluvy. bývalého Rakonska.
(Rozh. ze dne' 14. srpna 1922, R I 909/22.)
Žádost za povolení exekuee na základě :ozsudk~ italského sDudu hyla
{) b ě ma nižšími s o ud ypro tentokrate zamltnu:t,~' rek u r 3, n ,m
so ude m z těchto d ů vod ů: Zákonem ze dne 28. ;IJlla 19~8, c:~č 1:
sb. z. a n. bylo sice stanoveno, že všechny posavadlll ze~ske a nsske
zákony a nařízení zůstávají prazatím v platnostlo. Ustanoven., ~o nc,:ztahu1e
se však na zákony a nařízení, jimiž uprave,ny byly mezmarodnl stykY
jednotlivých států. K. takovým naořízením patří j <~ařízen~ b~valého mi~":
sterstva spravedlnosti ze dne 10. prOSlUce 1897, C1S. 288 r. zak. 'li'praV;lHcl
yzá,iemnost vykonatelnosti ci7)ozemských titulů exekučních meZI byvaIDU
rakousko-uherskou a Itálií. Rozpadnutím se řiše 'rak. a uhetf. pozhy.fo tolQ nařízeni. účinnost] a, jak ministerstvo spravedlností v Praze
.iir,é/,nrévní .věci přípisem ze dne 17. května 1922, čís. 23.596/22 sdě
r,epubJ.ikon Československou a Itálií dosucř smIouvy Ol vy, '.
iífulů po rozumu :\ 79 ex. ř. Cizoz·emské rozsudky
pouze po provedení delibačního· řízení, }ež bylo.
královským dekretem z 20. července 1919, čís. 1272.
přecřpokládá . jako podmínku vykonateltlO'sti také vzájemciziho zúčastněného státu, čehož v poměm k republice
<'ť{;ésk.,)s!()'\r,>ns,k.é pr·o nedostatek předpokladu § 79 ex. ř. dosud není.
s o u d' nevyhQvěl dovolacímu rekursu ze správných

mi

důvodů:

navadeného usnese,ní,j:ež VÝvody stížnosti vyvráceny nebyly. Myln\ým
jest názo" stěžovatelky, ž·e zrušení ministerského nařízení ze dne 10.
prosince 1897, čís. 288 ř. zák., jímž zaručena byla vzájemnost mezi býv.
státem rakouským a Itálií v příčině vykonwtelnosti exekučních titulú,
v těchto státech zřízených, mohlo se státi jen náležité vyhlášeným zákonem nebo na':lzením; 'pro o'hlasf Československé republiky pozbylQ
nařízení to platnKJ,,'ti již s·tátoprávním převratem v roce 1918 pro rúznost
poďmětů právla m1ezinárodního. JežtO' pak - jak r,ekursní sDud1 správně
zji~lfuje, mezi čsl.r.epublikou a král.\vstvím italským smlo·uva .o vykonatelnostiexek. titulů v těchto státecl! zřízených dosud ujednána a dů
s}edkelm toho ani vzájemnost v té příčiině vládním nařízením zaručena
není, byl návrh '!fl' e'xekuci, 'zakládající se na exek. titulú v král. italském zřízeném právem zamítnu(
Čís. 1787.

Novela o právu manželském (zákon ie dne 22. května 1919, čís.
320 sb. z. a n.).
'Na základě rozsndku, jímž vysloven rozvod manželství od stolu 3i lože
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pro nepřekonatelný odpor, nelze se, nesouhlasí.li druhý manžel. dPmá.
hatí v nesporuém řízeni rozluky dle § 17, nýbrž jen za ostatních po(\..
mínek dle § 15 a 16 rozl zák,
(Rozh. zeelne 22. srpna 1922, R I 764/22.)
ROrlsuďkem ze dne 8. Hstopadu 1921 bylo manželství právoplatně
rozvedeno od stolu a loio bez viny manželů pro nepře,konatelný odpor,
který byl Zjištěn na základě údajů žalUjÍcího manžela, ana žalovaná manže,lka se k roku nedostavila. Žádust man~ela o povDlení -rozluky pro
nepřekona'telný odpor bez v,ny manželů s o udp r v és tol i c e zamíti.
D ů vod y: Jedná se D to, zda na základě 'rozsudku ze dne 8. listop:a:clu
1921 k pouhé žádosti může býti kdykoliv povolena rDzluka ve smyslu
§ 17 a 13m. h) dt. mzl. zák. Dle tohoto ustanovení lze žalobě o rozluku
pro nepřekona'telný qdpor vyhověti jen tehdy, připOjí-li se k žádosti o
růzhrku také druhý manžel,a i v tom případě neHeba rozluky ihned
pO'l"olovati, nýbrž lze napřed uznati jen rozvod o,d stolu a lože a to třebas
i vícekráte. Z toho nezbytně plyne, že i při rozho,dov;iní spom o rozluk\!
pro :nepřekonatelný odpor, nemá soudce ihnedrozhoclovati ve věci samé,
nýbrž má dáti stranám joakýsi čas na rozmýšlenou, nejméně' však je,dnoroční, oož vyplývá zeíména ne,přímo i z ustanovení § 18 r'O,zl. zák. V uvážení toho všeho la dále v uváženi, že manželka prohlásila, byvši o žá>dosti :Q rozluku slyšena, že, s rozlukou nesouhlasí, důvodů, v rozsudku
uvedených, neuznává a že pro,t! svému muži nepřekonatelného odporu
nechová, má soud za to, ž,e skutečnosti, ve sporU' o r,ozvod na jev.Q vyšlé.
nemohly už tehdy odúvodniti výrok o r'Ozluce, kdYby oň hylo bývalo,
žádáno, nýbrž že' rozhodnuti atom muselo by ponech;ino býti i v nejpřízni
vějším přípa:dě na dobu pOlldějši. Rek u r sní s o u d zrušil napadeué
usnesell1Jí a vrátil věc prvému. soudu, by, vyčkaje pr1aV'omod. provedl
šetření dle § 17 zákona rDzlukového, pDkud se týče' řiz;ení dle § 21 téhož
zákona 'O stěžovatelově žádosti, za rO'lluku manželství, a nepřihlíže!e
vice k po,nžitému důvodu zamítajícímu, znovu rozhodl. D ú v 'o d y: S ná- ,
zorem prvého soudu nelze souhlasiti. Že se pr,o rozluku, byl-Ji: so'udem
vyslaven již ,rozvod podle § 107 ,až 109 'Obč. zák. z důvodu. uepřeko
na~elného odporu, dle § 17 roxL zák. nevyžaduje výslovného neb aspoň
předpokládaného (§ 16 b) rozl. zák.) souhlasu drnhého manže.Ja, se žádostí na rozluku, plyne z ustanovcní čl. II. ad III. .odstavec druhý nař.
vlády republiky Čes'koslolVenské ze dne 27. oervna 1919, čís. 362 sh., z,.
a n. a z té úvahy, že tento souhlas dle' § 17 rozl. zák. pro povolení rozluky
výslovně předepsán není a že kdyby dle úmyslu zákonodárce souhlas
ta,kový měl tvořiti zásadně pfedpooklad pro ro"luku, byl by to zajisté
výslovně i v textu§ 17 stanovil" tak jak se to stalo při textování §15
rozl. zák. Ustanovení § 17 'red zá'l<ona jest ustanovení zvláštnÍ, specificky pro ony případy vytv,o~ené, když byl soudem právoplatně. vysloven
rozvod podle' § 107 - 109 obč. zák., a nelze' na ně užíti 'Obdobně ostatních
platných předpisú pro TOIzloučení manželství cestou sporu (§ 13 i) pokud se týče § 18), ani o)lěch, která platí pro roLluky vyslovené na iákladě pouhé souhlasné žádosti manželů o rozvod (§ 103 - 106 ohč. zák.),
textovanýeh v §§ 15 a 16 rozl. zák. TDtéž platí ostatně i olhůtč, v které
lze podati žádost o rozluku manželství podle § 17, j1ak vychází i z toho,

že)iž v samén: zák01,'ě slo~v:s: »nehledě k předpis~ § 15" tomu výraz dán
aze to byl{) cI,tovanym JIZ cl. ll. ad lIl. (2) provaděcfuo nařízení čís 362
·"'SO. z. a n. na rok 1919 výslovně uznáno. Z ne'da,statku Souhlasu a' neVJ'čk,ání jednoroční lhůty od právoplatuého výroku o pOVolení rozvodu
tedy dovowvati, že skutečnosti, ve sporu o; rozvod na jev~
nehvlv hy už tehdy odůvodnily výrok o rozluce, kdyby oň bývalo
, .. ž"d~no, a; ;dlužno provésti ,šetření po rozumu § 17 pokud se týče' řízení
~akona rozI.?kového, -na základě kterého teprve bude lze posouzda~lr lSOU tu predp'Oklady pro pov'olení 'rozluky čili nic.
N e i v y š š í sn U d obnovil usnesení prvého. soudu.
Důvody:

§17zák. rozlukového a čl. ll. ad III. nař. vláJdy ze dne 27. června
z. a n: lze žáclati za p'Odmínky tam uvedené -o rozluku
1 zbyl{) pravoplatným rozsudkem prohlášeno za l'ozvedcné

,~i<ŽI,í~~l~i:~j,..e ~b.

~
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odporu, Jejž žalUjÍcí manžel ve sporu
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k rozvo,du,
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jak

uvadl, lest t~u~o p.reclpo~l!ad náležitostí'~pecjfioky
Z toho vYP1yva dusledne, že skutečnosti, v onom
oP~d~tatnoval>: rozvodový dťlv'Od nepřekona,
,manze,em uPlatnovaný, nemohly a nemohou ani
, ,
,
'O rozluce kdyby b l b '
I
I
pmto, že dle § 13
r, I 'k'
.
y o~ yva o o Iroz uku žalováno,
0.z: za ona lest neprekol1Jatelný odpor důvod"m
k rozluce'
a tohoto ~;:d~~~1:d~~~~ľ ~:ým~a~ž~l dá souhlas k žádosti o rozl ukll,
nýbrž rozluce z této příči~y výslo ~!,e' ~a. ~hgo souhlasu nejen nedala,
tClný odpor bylo by tudíž lze ~'d t~. e o Plra. . rozluku pro nep,řekona_
6 zák:. r?zl
a č§l. II. ci~. nař., jiLljž však v t~~nt~ ~l~~a~~ ~~~rt~~ ~ 15 a 11k
v
13 zak. ,rozl. ulVedeného dŮVOdu . ,
.
a I o roz u n z 11'llehq
~ rozsudkem Zjištěn nebyl, zejmén ' ' JJ~z ~e speru .o' roz\'Cod uplatněn
~elství dle § 13 písm h) zák ro I
'huVO u hlubokeho rozvratu man,
""~A žádosti výslovně' adlVolá ',. 2~~ iVe Ol' n~ nějž se žaluiící manžel ve
·n,en'vv V předch '
va, pnpl1stno nelOi!. Tento nový důvod který
oZIm sporu o rozvod uplatňo .
h
'
,
' d ~an, ~ n:n:~. 1 býti předmě-spor,ného jednán' a zjištění ;clze
.,jé'ns,kl1ťkrÍv~v § 17 nesp, fíz. Pfedepsa~l~l .ožt"tecne :!lšťo;rati, v řfzení
-,'
ra právní zkoumání okolností' Je" Ol ,toto# nzem ma za účel
···.• ~·mt'a1~;Ka důvodu k rozluce nikoli však hlvlr~dchoz!m sporu zjištčnÝch
k IIi. Opačný postup 'byl b
~,' ~ e alil. a zJ;sťování \!ových dúa 16 zák,. rozlukovéhO' iíniž z~te~n~e .obchazelilm jasných předpisů
illlnl<v, z :nichž lze o !'ozluku' Pro
~ n Vl se ~odrabně a přesně PÚ'ďdůvodk rozluce může h'r ~?rek§onateln y odpoof žáda,tL Takový
"v.''''''len jen novou žalobou. y ~ Ja z 15 rozl. zák. zřejmě vypLÝvá,

"'H,,".;.

,"",n-OlL

tt
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Cís. 1788.

Thistrativní a že trvá berní úřad na výkonu exekučním, ač bylo žall-obci

~.ávaznč prohlcíšeno, ž~ se s výkl(}TIe,m ,exekuoe počká .. Ža.}obce patrné
na zřeteli má předpis & 36 čís. 3 ex. ř. Předpis tenlo. však předpokládá
exekuci ~soudní a nikoliv administrativní a z ustanovení § 35 odstavec
druhý v~ty druhé p!y'~e. že i při e~e~uoi ,soudní lze~ námitky. spočívající
na s~utecnost~ch r?~SICICh neb? stavlclch namk uplatnovat.i Pouze u onoho
admJnlstratlvmho· uradu. ktery vydal exekuční titul. Z toho vyplývá ~e
ku~latňování Ž!allo.b1)í námitky není pořad právní dc'puštěn a vymyká ~e
z p~lS?bnostr so~~u, aby ,obí;'al se takovými námHkami, které dlužno
yz"n~sti, p;ouze u ;rradu s~ravmho. Proto jest stížn,ost,domáhající se pro~
jCdnavam ,","zepre, neoduvcdněna. Ovšem ale usnesení prvého soudte
kter~ s'VÝJn kon,ečným výsledkem vyhovuie, jest rormálně vadným a zm,,~
tečny'm.~ Nehlede anI k tomu, ž,e prvý s,oudcť n,es'Plf~ívně žalobu- »za-mítá«
usnesemm p:o n~dostaltek aktivní j'egitrimace _ které jest povahy meri- kdezto. cltaoe § 6 o. t. s. v důvo,de-ch poukaZUje na nedostatek
~:;~·~~~~~~p(lt§c'~~~.~t~ - měla býti žaloba pm nepřípustnost pořadu práva
I
42 J. n., :'40 pos].ed'ní odstavec, 477 číslo 6 a 478 odstavec

Nelze provésti rusi výrObního a hospodářského společenstva se společ~
ností s r. o.
(Rozh. ze dlle 22. srpna 1922. R I 851/22.)
Společenstv,o s r.o. dOmáhalo. se výmazu svého zápisu v reistříku,
ježto se, na valné hromadě usneslo na fus'; se spoIeooosti s r. o. Rej s tř i,
k o v Ý s o u d vrátil společenstvu opověď k doplnění v t,om směru,
opovězeny byly zrušení. a likvidacce společenstva. Rek u r sní s o
usnesení potvrdil. D II vod y: Dle § 96 zákanla! ze dne 6. března
čís. 58 ř. zák.přípustna jest fuse tolil<o· při společnDsti s ručením obme"
zeným s akdovou společností nebo jinou spclečnnstí s ručením
zeným. Z tohoto zákonného pře'dpisu plyne úsudkem z O1laku,
přípnstna fuse spole'čenstva se společností s mčením Dbmezeným;
z~loo,n takovouto fusi za přípustnou byl pokládal, by! by to zajisté v VIKl1m
V § 96 cit zák. 1 když tedy stěžujicí s,i společenstvo usneslo se' na
hromadě ze dne 6. bře~na 1921 pokud se tÝče 12. bř,ezna 1922. by vešk'lrá
jeho aktiVl"' i passiva převe,dena byla nac společnost O., obchodní
lečnost s r. o. za přenechání podílU členům společenstva a i když
společnost dne 12. Mezna 1922 usnesla se tato aktiva ,a pasiva nŤlw,dti
nelze navrhovaný výmaz společenstva beze, všeho provésti.
t,ohoto společenstva ze dne 6. března 1921 (12. března 1922t jest v DOUSl""
usnesením o zrušc,níspolečenstva a tomut" zrušení musí nezbytně
dDvati likvidace dle § 'll a násl. zákona ze dne 9. dubna 1873, čís.
ř. zák. a teprve po pro,vedení jejím lze výmaz společenstvlal
Právem po:olo žádá rejstf,íkový soud. aby 'opDvězeny byly zrušeni a
dace společenstva.

Ne j vy

Š

ší soud

nevyhDvěl

dovolacímu rekursu

[li'ebo.f
napadené usnesení odpovídá ustanov.ení § 41 zák. ze dne' 9. dubna
čís. 70 ř. zák., které zákonem ze dne 12. srpna 1921, čÍs. 293 sb.
zrušcoo nebylo a nejsou tu tedy podmí.nky dovolacího ,rekursu
v § 16 nesp. říz.

s.).

YŠ~ í s o u d nevyhověl rekursu.

~!III~~~~~~~ sy;rávně
stěžovatel
ClS. 3 ve svém
nehofrozhodnutí,
dIle obsahu že
jejiho
domáhá měl
Se

I.•.

.

ex~ ř.,

,
zájmu věcí bYla povolená a nařízená
,.jichproiJl'ášcM za nepřípustnou z důvodu ~.
'k
ze mu
S .exeklud
>J~~~~(,~~~~;;~ft
posed
a
až
do
urovmintÍ
věci.
Skuteč,
. rusíolch nebo, stavících ve smyslu §' 35 ex. ř.,
u7~::h;;d:;,~~ a PQuka~ rekursmho soudu na příslušnost správního
.1
,
'o takovYch námitkách (§ 35 odstavec druhý ex ř)
n~
K'dyby byla exekuce povolena soudem nebylo' ť
exn~ za~ald~, ,b Y žaloba stěžovatele v~nesellla! nebyla ~ wudu dl~
. r. pms usne h o, 1 kdyz by se povDle ' e ' k
kl'
'
kterém z exekuČl1ích titulů v § 1
10-- lil x,: u,?" za adalo na ně~
předpús § 35 odstavec ďruhý ex řClS'1 r . 12 oznac,enych, nebof výlučný
nár-oku. V loml~ případě však ~ ~ pal .~~n, PEo namltiky směřující proti
nebYla snudem v:;beo povolena d~sfe~~~ J1Z, ~e~o;~t:l va,lobou odpo-ruje,
čís. 3 ex. ř. na soud vznesena 'býti nemů~'e~e ,oz a e ani ža.loba dle § 36

"

i

i

"

'

'>

Čís, 1789.

Proti politické exeknci nelze vznésti žalobu dle § 36 čís. 3 ex. ř.
(Rozh. "e dne 22. srpna 1922, ~ I 912/22.)
Proti politioké exekuci, vedené berním úřadem pro dlužné daně,
dlužník žalobn, jíž domáhal se zrn""ní exekuce, jeŽilo. vymáhaný
z~nikl. Pro ce sní s o udp r 'V é s t -o I i ce žalobu zamítl pm
statek aktivní legitimace. O dv o I a c i s o u d zrušil napadený r020sulie
i s předchozím řízením '3.1 žalobu odmítl. D tl vod y: :la.lnha
jal<o žal·oba op'o~iČl1í a z obsahu iejího- l7Je vyčísti t,o.1ik, že vedena
proti P'Ú'zllStalosti po zesnulé Aloisi,i J-ové prc dlužné danč exekuce

Čís.\~790.

Ustanoveni § 527 odstavec druh'
~
kursním a vyrovnáv~cim.
y, c. r. s. Plať! též v řízení kon-

'>u

.
(Rozh. ze dne 22. srpna 1922 R 1943/22 )
U'snesenÍ rekursniho soudu 'im~
'v
.
na~lho Sondu la jemn uloženo bez ~ýh ~ zru~eno, bylo usnesení VYTOV,",~treU'í ZU10,VU se, usneslo' 'tv
:a y pra'V?~IQC1, by PO pf10vedeném
nost, ,iižr e k u r sní s o Udo~ 'Irze"'l naro"lnnam, vznesena byla stíž" . ·s.
ml s p.oukazem k § 527. odstavec druhý.

"":',,'''- ,'O

s o u d nevyhověl tekursu do. odmítacího, usnesenL
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DůvodY:

Dle § 63 vyroVillávacího řádu platí v řízení vyrOvnáVlaclm podpůmě
ushmoveni řádu konkursního a , [lenHi těchto, ustanovení cty. řádu soudního. Soud .stolice druhé tedy právem užil předpisIT druhého' ?'~st~vce'
§ 527 c. ř. s. o ,omezené přípustnosti dovol~cího rekursu, kteryz predpis platí dle § 63 vymvn. ř. prú řízení vyrovná,,"ó a dle § 172 kQ[1k.
ř. i pro řízení konkurs"í, ,a, právem odmítl dovolací. rekur;; Stěž?vatel~a
mamě se snaží dokázati, že jeH dovolací rek,:us jest pnpustny, ma!:c
mylně za to že usta,;ovení druhého odstavce § 527 c. ř. s.nelze v nzení konkur~ním a vywvnávacím užíti. Odůvo,diíujesvé mínění §§ 3,
52 a 63 vyrovn. řádu a §§ 78, 155 i 176 kcnk. řádu; ,ale těm~t.o z~ko[1nými předpisy není užití druhého odstavce .§ 527 c. r. s. v nze,;' vyrovnávacímvyloučeno. To vysvítá z této úvahy: V § 3 vymvn. r. vyloučen jest opravný prostředek z usnesení, ií'mž vy,rovnávlací říz~ní se
zah"ju1e nebo návrh na zahájení jeho se zamítá; z toho neplYi@, ze d,~
volací rekurs jest přípustným v příplVdě, {} nějž ny'ní jde. Dle § 52 vyf. f.
a § 155 konk. ř. jest 'Osobám tam uvedeným volno" vznésti r~~urs. d~
usnesení jímž uZJavřené vYfO'vnání bylo potvrzeno, pokud se tyce llm'l
uzavř,en6mu vyrovnání o,d.epřeno bylo p,otvrzenÍ; z to~o rov;těž ~el~~
logicky usuzovati, že dovolací rekurs stěžiovatelky jest pnpuslnym. Totez
pllllti o § 78 kmk. ř., v němž I,otiko předpokládána jest prípustnost rekursu
clo usnesení jímž konkurs byl z[tMj'e1l. Zbývají ieŠllě § 63 vyI. ř., pojme!
poukazuje ~a § 176 konk. řádu, a tento, § 176, vllastně pouze druhý odstavec jeho. Stěžovatelka má za t'Ú, že podle tohoto· druhého o,dstavce
§ 176 l<onk. ř. lZJC všude tam, kde j.est rekurs dle vyrov1lávacího (konkursníhO) řádu uzuán vúbec př.ípustným, - správně řečeno: kde dle
vyrovnávacího, (koukurs1líhc) řádu rekur s není VýSlovně vyloučen, .
vznésti rekurs k nejvyšímu soudu, s jedinou jen výjimkou, totiž s vyjímkou: § 528 c. ř. s., které v tomto případě není. Mínool toto ,však' spočívá na nesprávném výkladu druhého .odstavce § 176 konk. r., kterym,
_ nehledě k tomu., že se nevztahuje na r'Ú)'Otodnutí soudu konkursníhů,
pro něž pIatí § 63 VYI. ř. a § 172 konk. ř., nýbrž na opallření a ro·zhodnutí konkursního komisaře, - není vyloučeno, užíti druhého odsta;vc,e
§ 527 c. ř. s. Z pouhé ol<olnosti, že v druhém odstavci § 176 konk. I.
vyslovena jest J}řípustnost r,ekursu na ,rekursn, i Nejvyšší: soud, při čemž
v závorkách uveden jest jecli1lÝ § 528 c. ř. s., vy!učuiíoí dovolací rekurs,
nelze logicky usuzovati, 'te není možn'Ú užíti ustanovení druhého odstav~e
§ 527 c. ř. s. v případech lam uvedeuých; to nebylplVni úmyslem, 'far
K'onodárcovým při vydání r-ádll k,o,nkursního a řádu vvroL'VnáVaclho.
Vždy! ideo v druhém odsta'Vci § 176 kouk. ř . .o' opravné prústředkY" ~ý
kajíoí se opatření a rozhodnutí l<onkursního komisaře; podle konk. radu
ze dne 25. prosiuce 1868 mohli se účastníci při rúzhodnutích konkur,u.~l(J
komisaře dov,olávati čtyř soudních stolic a úmys,lem zákono,dárcovyu:
při vydání nového lmnlmrsní?o řádu by}o, to,to· ~ákou.né. :"st,anovenl
omeziti, což se stalo vyolučenlm konkursmho soudu l'ako z~lastm soudu,
stoHcepr.o {}pravTIé prostředky - až na odchylkudruhehc odstavce
§ 125 konk. ř" l<de však další rekurs jest vůbec vyloučen -: pokud
šlo o ()tázku, zdali v novém kcnkursním řádě má býti uznán v druhém
odstavci § 176 přípustným i rekurs na Nejvyšší sO,ud, bylo

že rozhodnutí konkursního kmnisaře nejsou dúležitější než usnesení, lez
koukursní soud vydává v prvé stoJici, a bylo uznáno žádoucím, odejmouti
Nejvyššímu soudu břímě rekursl! v konkursním řízení' úplně, ale uaprotl
tomu zase byl zřetel vzat na to, že konkursní právo jest velmi těžké
a že iest nutno, zachovati jednotnost 'V rozhodování 'O právních o'tázkách
ve věcech konkursních, v nichž ná2lOry účastníků často dalekú se rOrlcházejí; byla tedy v druhém odstavci § 176 l<onk. ř. příslušnost Nejvyš, šIho soudu jako soudu třetí stolice zachována, ale omezena byla poukazem
na § 528c. ř. s. odůvodněním, že výluka mimořádných dovolacích rekursů
dle tohQto § 528 bude míti za následek aspoň částečnou, úlevu pro Nejvyšší soud. Z těchto zákonodárných motivů plyne zř'ejmě, že zákonO.' dárce, ustano,viv v § 63 vyr, ř. a v § 172 kouk. ř. p'odpůrnou platnost
civ. řádu soudního pm řízení konkursní a vyrovnávací, neměl v úmyslu
přo'dpisemd.ruhého .odstavce § 176 kOHo ř. vyloučiti' už'itého druhého od~
,st:lVC:e §S27 c. ř. s., který se netýká rozho.dování soudu rekursuího; u
nýbrž tolikio se tÝče usueseni tako'vých, jimiž nařízeno jest

•••••.••~~~~:~~s::O)iUl:d~'u~.~še~t:~ř.~en~í~,
rekursuí soud
nutné
za Melem
ď ~j~ež rozhodnuti
věd pokládá
hlavní, za
pro,!i
Merémuž
přl•
stě:íovalelčin na § 11, ódst. J, lIJ, V, 13; VII spIsu Rinzákonné
osterr. Konkurs- uUld Ausgleichsrechte's« nemění
poněvadž uvedené právě odstavce J, ll! Va VII
s hoř,ejší ú"ah'Úu; ,to platí zvláš1lě I o ~rv~Í' větě

.

,~.~;~~ilel~~lf~I~~~~l~ účastn!kúm příslušeti

1

pro~tředky

stolice jest
úpravný
prostředek
'1~i~~~~~~~r~[s1!~~~;: por,o,,,·:n.c. ř. s.)druhé
ieu tenkrát
přípustný,
když
rozhodTr'

f1]'

,

se býti potvrzením usnesení prv'ého soudu;
C. ř. s.

řečeno, že by užití druhého odsta'Vce § 527
Čis. 1791.

.ochranlll ~lemců ,~zákon ze dne 27. dubna 1922,čÍ's. 130 sb, z. a 0.).
Úmluv:" lIZ se ~3]emce vzhledem na konkrétnÍ', již nastavši okolnost~ z~vazal I'r?nallm.:lte~l: by~ ~~. určité doby VYkliditi, jest I Za plalI!OSb zakona o l~hrane n3]emcu ucmnou a vhodným podkladem
..
lobu o vYklizeni bytu.
.
pro za-

~. 7 zákona má na mysli úmluvy o tom, lak a kdy nál:::iUstanovení
p~ižměr ma y. budoucnosti po\;~chně a bez ohledu na určité kon,I nastavSl olroluosti býti
'
ukončen.

(Rozh. ze dne 22. srpna 1922, R J 956/22.)
< P;.oti žalobě, jíž ,domáhal se pronajímatel vyklizení dílny k němuž
.. e nalemce byl zavázal vznesl 'al
'..
. ,
. práva, iíž s c l
.'
. Z· .oVla;ny ,namltku nepřípustnosti pořadu
že úml ' o u p r ~ e s too Ir c e vyhovel a žalobu odmítl, maje za to
čís . 13~'V~ o vykhzenl lest vzhlede'm k § 7 zákona ze dne 27. dnbna 1922
pu;tnostľ ;o~~:u n. ,;evapl"tno;,. Rek u r sn f s ,o u d zamítl námitku nepI.íOd'll'\"odňují ž~lObc;1 fí . u ,v d y:. ŽalobnJ prosbu na vyklizeni dílny
lObkyni. s joeiím so hl m, ze.za ovacd'ny v polOVici května 1922 slíbil ža,
u asem, ze se o 14 dnů vystěhuje a díluu žalobcům

'? t
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odevzdá. Závazek takový (smlouva jeho přijetím žalobkyni podle tvrzeni
žaleboů vzniklá), není pr'o předpis § 7 zákona o ,ochnaně nájemníků ze
dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. ani proti zákonnému zákazu,
ani proti dobrým mravům paclte § 879 obč. zák., poněvadž skutečnost,
založivší závazek právě zmíněný ku vystěhoyání se do 14 duů a ode_o
vzdání dílny žalovanÝ'!l1i žalobcům, uení podle pojmu svého výpovědi
žalobců žaJovamým z 'nájemní smlouvy o léže dílně, nýbrž ničím neobmezeným projevem .svobodné, vážné a urči1té· vůle žal().vaného, Ž'C
smlollvu se 90uhlasem žalobců zrušuj.e a dílnu do 14 dnÍ! vyklidí. Tento
projev vůle žalovaného jest výpovědí, danou jim ž,a;!obcům pedle § 1116
obě. zák. z nájemní smlo.uvy odHně, kterým se, když žalobci mu neod]}oravali, nájemní smlouva o 'dílně zrušila uplynutím času, žalovaným
určeného, aVŠlak nemění se 'V novou smlouvu náj,errmí, učiniěnou na určitou
dobu, poněvadž žalovaný neměl vůle tohoto ,obsahu, nýbrž jen vůli, směřu
jící I<e zrušen'í nájemí smlouvy, .o dílně na neurčitou dobu ujednané, llPlynutím doby 14 dnů, která také skutečně již uplynula. Není zde pmto
případu § 2 zákona ze due 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a u. Tomuto
prcjevu vůle žalovaného neuí také na ilko;r předpis § 7 odstavec druhý
téhož zákona, ježto nejedná se o. vÝ'P'oveď pronajímntelem nájemní1<ovi,
nýbrž o výpověď nájemníka pronajímateli a zákon nemínil obmezovati
nájemníka ve volnosti' j-eho vůle, zrušiti náje-mní smlouvu, na neurčitou
dehu uzavř,enou, uplynutím- času, nájemníkem přesně vymezeného, jak
vidno ze znění téhož § 2, ]}odle nčhož nájemník pouhým prohlášením, ~e
v nájmu pokračorvati ne'chce, způsobuje zánik nájemní smlouvy projitím času a nepotřebuje k tO,mu soudního svolení, kleré p'ředepsáno iest
pronajímatel! podle ustanovení § 1 (1) téhož zákona. O tom, zda tento
žalobci tvrzený závazek, že se žalovaní clo 14 drtú vystěhuji a dílnu
ž-alioboům odevzdají, platně vznikl ,a :oda žalovaní jsou pOVinni jej splniti
či nic, lze pro předpis § 1 j.n. a § 1 e. ř. s. rozhcdnouU toliko ve sp'orné1n
řizeruí, nikoli však v nesporném řízení podle předpisu § 4 (2) zákona ze
dne 27 duhna 1922, čís. 130 sb. z.a 11., ježto toto, řízení přeqep.gáno jest
pouze pro pronajÍmatcHlv návrh íl11a povoiení výpovčdi náj·emní smlcuvy
z dlUežitých důvodú § 1 zákona, kter~cm tato žal'l,ba ·není.
Ne j v y Š š í so u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dů

vody:

Ne}vy,š:ší soud plně souhlasí s názorem rekursního soudu, že § 7 zák
.o ochranč' náJemníků nenf na závadu platnosti, a záv.aznosti prohlášení,
d}e něhož nájemník ve srozumění s pronaílmatelem zrušuje nájemn1
poměr, neboť úmluva, touto sro'Vnalou vůlí -obou stran uskutečněná, neodporUje žádnému z pledpisů: zákona o ochran-ě nájemníkú. ÚóelC'm zákona toho jest, jak uvádí dúvodová zpráva k záloonu sb. z. a n. čís. 275/20,
ochrana nájemUlH\ť\ př'cd bezduvodnou v$rp:Q1včdí a nc'O'dÍlvO'dněn~Tm 'lNY"
šov{unÍ'm činže. Ježto\ zákon, j:ak se v téže dův,oc1ové zprávě' zdůrazňuje,
",asahuje hluboko do práva zájmů občatrtů, je zřeimo, že při této, zcela
výminečné povaze i t'cndenci zákona byla ochrana nájemců
jen potud, pokud toho nutně vyžadovaly poměry, tento zákon z nouze'
vyvolavší. Z důvodové zprávy vysvHá dále, že, byly odvažnván-y zájmY
obou v úvahu přioháze-jfcích skupin zájemníků ve sna,ze, aby se nutnou
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hláše-ní ná}emníka, uomenernu

V (l!ohodě S

Čís. 1792.

I ve

věcech

kmnovních jest

V~chljČ, pro celý obcr vs?uk;om?práv~ího, soudnictví, tudíž i pro právo
'kmhovl1l, pokud toto k resell! otazky te vube" podnět zavdati mMe Důsl'OO'kern toho bylo rekurs jako nepřípustný odmítnouti.
.

pronaHm!ateleffi, pnzn·ána

vazná! platnost, když zákon sám to nestanoví a anl účel záko,nu to
vyžaduie. Učinil-li Illájemník se srozumělllím druhé strany
o zlfušení :náje.ml1iho poměru za okolností a z plříčiin již k.unkretně
vších, jež mohl dobře a zrale uvážiti, není důvodu odpírati srr,lu'iní
vůli závaznost, nebo'l ochrana nájemnikú nebyla zajisté myšlena
j'l'kási 'Ochrana 'p'Ůručerrská neb opatrovnická, při níž by každý záva:'.e"
nájemníka bYl právně bezúčinným,dokud by soud nendělil svolení
povědi. § 3 zákollla obmezuie oprávnělllÍ k žalobě o zrušení
smlouvy jen na dva tam uvedené případy, pIedpis ten má však na
ien předčasné zrušení [lájemní smlouvy, jak o němpojedn,;vá §
{)bč. zák.; žaloba: na splnění úmluvy o zrušení nájemního poměru a
cení nájemného pfedmětu dle § 1109 obč. zák. není tím zajisté
()ll,'E."
Pro opačný výklad nelze se dovolávati ani spravedlivého ,ohledu
icmníka jako stralllu hospodářsky slabší, nebol dle, zákona o od1Tallt
m,ájemníka jest tento co ďo svého nájemního práva tak plně ~~lJ~~~t~~~~
že lze sp'Ílie pronajímwtele, p,oldáda!i za stranu pr2ivně sllabší. Za
ochrany nMemníků záleží mimo crlěkteré řídké a ()jedinělé výjimky
vidla; jen crla nájemníkovi, by se při svém crláj'emním. právu udržel
dlouho, iak sám za dobré' nzná. Vzdá-ll se ho však sám dobrovolllě,
vyžaduje toho právn, potřeba, .aby proti tomnto svému vlastnímu volni;rr
rozhod'nutí byl chráněn, 10 tim méně, když mu zákon poskytuje
další o,chranuodklademelCekuce vyklizením za podmínek § 1 nař.
ze ,dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n., kdežto opačná praxe
by jen k dalšímu, právně bezdův'Odnému ,o'bmezování pronaiímate\e.
ooho, jak úmluva jest Vl žalobě tvrzena, dlužno souhlasiti s rozho
rekUT'",ího soudu, že ,o uplatněném nároku rozhod1!outi jest noj'aden
práva.
.

nepřípnstným

dovolací rekurs v

útrat.

(Rozb. ze dne 22. srpna 1922,

R I 961/22.)

N ,e i v y Š š í s o u d odm'ť!l dovolací rekurs do uSllesení
soudu o útratách v říze"í knihovn'm.
D ú vo d y:
Knihovl1í zákon o,bsahuje sice oproti řízení spomému i řízení
,nému zvláštn, předpisy o opravných pmstředcích,přes 10 však
p<oohybno, že novdisovaný předpis § 14 nesp. řiz. lL o,bdobnÝ
§ 528 c. ř. s., dle něhož rekurs z rozhodnutí druhé stolice v
jest nepřípustným, platí i pro 'Ostatní právl1í věci zeimé[Jja
knihovní. Nebol, ()bmezi1-li se zákonodárce ve snaze, uleviti
třetí stolice v 'otázce útrat reknrsní právo stran v řízeni sP'Jr:r,énl,
se O; této otázce zpravidla rozhoduj,e, l v řízení nesporném, kde
ta zřídka k r'Ůzhodnutí přichází, plyne z toho, že předpis tento

Čís. 1793.

Při nevlastním společenství rozepře zanútnut žalobní nárok

fL \]r~~ií~~n~:~~ společníku,

i'

nemúže se z tohoto rozsudku odvolati druhý

společník, ohledně něhož dosud nebylo rozhodnuto.

(Rozh. ze dne 22. srpna 1922, R II 299/22.)
dle zák,ona, ze dne 18. března 1921 čís. 130
Zl!()pl1:tř<wacíc:h požítkú jednak na Jindřichu tI-O~i maiina vBedři~hu ,T-ovi, maiiteli velkostatkn B.,
stndav~ ~estnan. Pro c e s u í s o udp r v é
ohledne .zalov~:ného Bedřicha T-a,aniž by byl
proÍl Jmdnchu ti-ovL Odvolání tohoto odvo

C"'---

rekm'll.
I:Jitvody:
je,st správné a vyhovuje zákdnu. Stě
" .. ' ." mY~'.'ě. .Tak ze, žaloby vyplývá, Žlac
a dal _Bednchai T -a o placení zaopatř<Yva:
dne, 18. brezna 1921, čis. 130 sb. z. a n., a nař
,
189.sb..z. a 'll., z toho dův;O,du, že její zemřeli
na Pil~v ve' slu~bách na vel1<ostatcích žat' ťku,d se tyce uplatnuie proti stěžovateli i dru
prOJdI aždemu zvláštní, samostatné a dte číslice i
.
II tedy o dva různ'
b-' . ,
nesouvislé žal b"
e,. ?a S? e nezavlsle a mezi
jedmu z,'lobu b lonI naroky.. klere J,ecline z důvodn § II čís 2
>~it~;~~.·skutk<OVél;' a ,:rlv~~~nuJK~~~zto ':b n~a nároky z~kládají nik~li
ť
důvodw stej'ného způscbu Ne~d nt JZ p~1)e na skutkovém a
U'L.<:'vr<','~ smyslu § 14 c ř s ~ "b J, e e y o Jednotné společenství
smys:lu cit R Ji 'd t" ',\ rz 0, t. 7JV. necvlastmí sp'olečenslv!
.::r
o s avec\'rlruhy c ř s
jest zvláštním mzsudke~ (§ " pn n:mz o každém
187 c. r. ~.). Procesní
stolioe mohl tedy, fakmile shl d 1
O<U.'<['t[\lm k rozho clnutí ihned {)
.. lev a, Sprr pr'Ůtl druhemu Žl~lov",..
~ti• rozst,dk.errl, kte,rý me~í rozsud::~ ud~lnl:,m žd,allob§ním ll<ár~ku rozhod.. ,
clm e 391 c r s . k
S<laZl GovodHi, n.Ý'brž ~ozsudk
k
v : · · , Ja se
ROzslldek ten, jest však ,rozhodn t'
em Onecl1ym dle § 390
ti stěžovateli pr'áve~ lm sp~ru ']YOuze meZT žalobkyní
)Jl)',rozsrl'd,Jcu. Má-li stěžovatel vZhle~duznannv oprávnění k odvolání
čís. 130 sb
' ~m ,na predPls § II zák. ze dne
. z. a n. PlfavlHl zaJem
t
sporu súčacst,n'il, slouží mu k t, na :om,. aby se druhý
"~i,"".,,,",,.lV.
' , emu predpls § 21 c. ř. s.

od

I

v.

v

"
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Proti .českaslovenským státnim občanům, bydlicim na Slovensku
(v Podkarpatské Rusi) nelze v oblasti, pro niž pjati bývalá rakouská juris_
<iikčni norma, ponžiti ust"noveni li 101 I. n.

Cís. i795.
řizení O návrhu dlnžnika na odklad exekuce dle § 42 čis. 5 ex. ř.

se zabývati otázkou, zda žaloba, o niž návrh opřen, jest odůvod
nic.
pojmu "nenahraditelné nebo těžce napravitelné majetkové újmy ve
~Imvslu § 44 ex. ř.«

:.1,..,.,'"

(J~ozh. ze dne 22. srpna 1922. R II 306122.)

Zalohu o doplacení zbytku kupní ceny zadal žalobce (obchodník na
Moravě) proti ža.]c>vanémn (rolníku na S!lOvensku), u o~re;ní~? s:?'lIdu.
v Ylocloníně Me kupní smllOuva byla ujednaua, a oPTeJ mlstm pnslusnost
10 § 101 j. n.'.a § 35 uh. c. ř. s. Námitku mísuni neJlříslušnost~ soud p r ~
sto I i c e zamitl. D ŮV'D. dy: DJ.e § 101 J. ll'. a § 35 uh. c. r. s. mohou zaloby 'o plnění nebo neplatnost smlouvy býti podány i u soudu.• v jehož
'Obvodu smlouva byla učiněna. Tomu v tomto případě také tak jest,
.
!něvadž kupní smlouva ·mezi' stranami byla uza'vřena v Uo:dcnÍlně a
lob ce domáhá se žalobou pouze dophcení zbytku kupní ceny z
smlouvy (§ JOl Nemr.ann str. 254). Rek u r sní s o u d námitce
hověl a žalobu odmítL D ů vod' y: Prvý soudce správ.ně uvácdí, že
§ 101 j. n. a § 35 uh. c. ř. s. mohou žaloby O' plnění nebo ne'pla!nost
smlouvy býti P.odány i u soudu, v jeho~ obvodu byla smlouva uza'Vretla,
avšak prvý soudce 'při tom přehlédl, že jest to přípustno jen 'Oproti. •
c"m (viz Neumamn v § 101 i. :no.). Podle článku III. § 2 (3) p,osledm veta
zákona ze dne 1. dubna 1921, Č. 161 sb. z. a n. však na: Slovensku za .
~em()e pokládati možno ,toliko toho, kdo· nemá československé státní
slušnosti, tf'ebaže Slovensko ve smyslu § 101 j. n. ,a citovanéh"oo~~~t~;~~
dlužno plQvažovati za cizinu (rozho:d!t1. mor. slezs. vrchního z.
soudu ze dne 6. čer,vn'a' 1922 R II 220122). Poněvadž však žalobce :rni
netvrdí te žalo'vanÝ nelní pfislušníkem Česl<oslovell'sk:é ,republiky,
opwti '~čmu k odůvodněn~ příslušnosti s'Dudupoužíti § 101 i. n.
Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Duvody:
Rekurs není oprávněn, ustl'eseln~ rekursniho soudu vyho:vuje
XXIX uvoz. zák. k civ. řádu soudJ:IÍmu zní v nové úm:avě.
'dostalo zál<ol1Jem zedue 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n,
.
"TuZlemskem ve smyslu civilního řáJdu souclního jest území . .
ve:nské re'publiky, v němž platí tento zákon; za cizince však považují
pouze osoby, které nemají československé státní příslnšnosti«. Téhož
dostalo se týmž zákol1Jem (čl. Vll. (2) a!. il i § 78f) zák. čl. I. z r.
(uherskému civ. řádu sonclnímu), takž,e Hm pro obvody těchtoebo'U
konů stanovena jest pro .abčacny Česlwslovenské republiky
Ježto žalovanÝ jest nesP'Omě státním občanem Československé
bllky v oblasti Slo,venska, kde platí uherský civ. řád soudní, nelze
él. XXIX. uv.oz. zák. ku zdejšímu civ. řádu pokládati za' cizince.
pak předpis § 101 j. n. pltl'lí jen proti cizincům, nelze hO' v této m " " " j
věci proti: žalovanému právně pcužHi.
Čl.

čili

(Rozh. ze dne 22. srpna 1922, R II 321122.)
Zádosti dh;Žníka, by po'vclen byl odkla:dexekuce" vedené na pohledávku;. ježto 'P.odána byla žaloba dle § 35. ex. ř., s 'o udp r v é s t o I i ce
v.yho"ěl, rek u r s n i s O' u d návrh zamill. D ů v'O cr y: Při r'Ozhodn,uti
n"á,rrhnlrra 'Odklad exekuce dle § 42 ex. ř. má e"ekuční soudoe jeclnak
.<ZI\OtllTIl:l'ti, O'dv'Olává-Ji se navrhovatel p.rávem na některý z důvodů § 42
J"uu~r'.J>UU-·H tu předpoklacdy § 44 odstavec prvý ex. ř. V tomto
·~~~:6~~t;~~~.~~ o návrh dle § 42 čís. 5. ex. ř. a v tom ohle'dn přip'ouštf
...
že žaloba dl'e § 35 ex. ř. byla podána, tvrdí však, že
sV<ÍlV,.ohla a . Žle okelnosti v ní uvedené se nezakládají na
. uplatňuje· okolnosti rázu věcného, ú kterých má roz• a S kterými exekuční soud se nemůže zabÝvati,
neodůvodnehý. Naproti tomu nel:ze stížnosti
uplatňwie" že tu n.ení podmÍnek § 44 .odstavcc
sloužÍ k tomu, by strana p'Dvinná byla uše'ZllWIí' pr(l'ife,le""ím' exekuce byla způsobena, a proto: ustař., že odložení exekuce nemá hýti povo,.
nel1Jahra~~~~~~~~~;~~~1vedena
dále, ani'žmajetkové
by s tím újmy
pro toho,
kdo
Dlužník v návrhn na odklacl exekuce jen

l

nebezpečenstvÍ

,. na škedu, která by mu výkonem exekuce vzešla,
v čem vlastně škoda neu'ahraditelná neb těžce nap!fapozůstrrvá. Ze by však vyplacením zabavené pohledávky, asi
Kč, která byla právo·platně VYmáhající věfitelce k vybrání přiká
zána, mohla dlužníku povstati škoda dle § 44 'Odstavec prvý. ex. ř., jest
zcela vyloučeno, poněVlad'ž jednak vymáhaj,jcí věřitelka jakožto lJanl<ovní
ústav poskytuje .cIostateoné zár'Uky, jednak d'užník s p'Dhledávkou následkem zabaveni rL'~mí nakládati.
N e j v y Š š í s 'o' u d 'Obnovil usnesení prvého ~oud:u.
Dů~:pdy:

Rekursní S'Oud vykládá si 'mylně jl'{)jem "nenahr"di;telllé nebo těžce namalet~ové újmy", jak ji má "a; mysli § 44 ex .. ř. V případě,
,
kt;rý se Jedn;a, byla stranou povinnou pod«"" žaloba ve smyslu § 35
ex. r. a ~.~ud .r~ku.rsn!,p,:iivem odmítl 'úvahy o tom, pokucl žaloba ta jest
. 3Jllebo .bYli muze uSPesna. Dle § 42 .odstavec pátý ex. ř. jest všUk žaloba
tato duvode,? pro ,odložení e~eku."e, jsou-ll i ostatní předpoklady splněny,
~ake,. kdyz by pokracovaním v exekuci byla dlužníku způsobena
noo.a~rad,telna aneb.o těžce napravitelná majetkOvá újma. Tato újma by
Z311ste nastala, kdyby vymáhaj.íci věřitelce na oposiční žalobu by.] vy43·
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nárok oduznan, mezitím vša;k pol~r~a~čováinl 'V exekuci vedio,
k tomu, že by exekucí postižená majetnost dlužThíka byla převederua a
zrealisována do majetnosti vymáhající strany a to m ten zpusob, že by
dluŽlrlík vrácení této majetn-osti mohl vymáhati jen žalobu z nec·právně
ného obohacen'í. Tato, možnost již dostač! k odůvoclnění předpokladu těžce
napravitelné škody a jest nepřípustno mzlišovati, zda vymáhající věřitel
poskytuje dle svých majetkových poměru dostatečné záruky čili nikoli.
Druhý důvod, že dlužník nesmí následkem zabavení o pohledávce disponOV1ati, neni dosti srozumitelným, směřujef žádarué oclh~ž;eni exekuce proH
exekuci přikázáním pohledávky k vybrá:ní, p-ovolené usnesením ze dne
24. dubna 1922.

K dožádání ministerstva spravedlnosti, aby rozhodThuta l1Yla otázka,
-odměna za ústní jednání p-odle pol. 3 až 5 advokátní sazby ze dne
1921, čís. 142 sb, z. a n., nesmí přesahovati Thejvyššl částky
pol"žl"ác'h těchto ustanovené, i kdYž ústn1 jednání trvá déle než hodinu
za každou další započatou' hodinu dlužno počítati odmoo~
předložil první president Nejvyššího soudu otáz;ku plenárnímu
,T.> ..:: sť,ná.fu, je!1!Ž ji wdpověděl, jak shora uvedeno.
Dll v'Dd y:
nařízellr

Čis. 1796.

Soud reáltú jest podle § 225 obě. zák. povinen
účet o nemovitém jměni poručencově, nýbrž též,
a vyřídiL

nIlien, by pdial na soud
by účet ten prozkoumal

(Rozh, ze dne 22. srpna 1922, Nd II 162/22.)
N e j vy Š š í' S'0 U cl mzhodl spor o příslušnost mezi 'Okresním soudem
v Mm. KrumlO'Vě, j:"ko soudem poručenským a okreSll'ím soudem v tloražďovidch, v jehož obvlo du jest DorUČet(llcova rnemovitost, z ]'ejiž spráVY
vydaný účet měl být] prozkoumán. a schválen - v ten zpús'0b, že pří
slušným soudem k vyHzE>ní účtu stanovil okresní soud v tlor.ažďovicích.
Důvo,dy:

Usta'l1!O'vení § 240 obč. zák. jest jen dilsledkem ustanovení § 225 téhož
zák., podle něhož musí býti reáln/mu soudu, v jehož obv'o.clu jest ~".m"._
vité jměnÍporučenco'Vo" ponechán'o\ by ustanovil 'opatrovníka pwto totG
jmění, ležící v jiné' zemi, než ve které se poručenstv,j dad nezletHcem vede.
Jest tu p,Hpad opatr'owictví uvedenÝ v prvé větě § 270 'Obč. z"k. Soud
reální jest v tomto příplVdě s,oudem opatrovnickým ohledně totro·to. jmění.
čehož nutný t1ásledek pak ovšem jest, že mu přísluší, aby zvláštní účet
o tomto j'měn1 ve smyslu § 240 obč. zák. složen:'; nejen přilial, ale také
wozkoumal a vyřídH. Jest tedy pl\Íslušným k tomu o:kres'llí soud v tlonaMoviJc1ch.
Čis. 1797.
Odměna za ústní
března 1921, čis.

jednání podle položek 3 až 5 advokátní sazby ze
30.
142 sb. z. a n., trvalO-I,i jednání déle než hodinu,
Dbmezena na nejvyšší sazby v těcbtD pOložkách J-5 nvedené,které
odměnGu jen za jednáni nejvýše hodlnn trvalicí; za každou dalš! hDdl~1!l,
třeba ien započatou příslnší Gdměna další, f(}vnajicí se PDlovlci
stanDvené pro hodinu prvou. Při tom ustanDvení odstavce druhéhG
nařizeru nepřicháZí v úvahu.
(Plenámí mzho·dmltí ze d'lle 29. srpna· 1922, čís. pres. 907/22.)

vló,dy republiky Ceskoslovenské ze dne 30. břeZJna 1921,
sb. z.a n., kterým byly ustarrroveny sazby pro výl<ony acl'v,o.
kanceláří v obchodech vrchních zemských soudu v Praze
připojena je k položkám 1-3 pod čís. 3 poznámka: »hořejší
roky (ústní jed'llá:ni nebo hlavlllÍ přelíčení) platí, trvají.U netV'lrse')1JOCl1Inu. Trvají-li déle než hodimu, platí se za Ioa;ždou další třeba
hodímu polOVice sazby«. Po,známka tato, iS'Oucí předmětem
nenlprávě tak jako da]§ípozn>úmky (čtvrtá a pátá) uvedoslovně opakována' při položkáCh čtvrté a páté
ma místě toho Jr .těmto dvěma poslednějším popozrnárnka:»p'oznámky čís. J-5 kpo!ožce
.oIIO"'lO' doslovu nařízení plyne, že pomámky 3.,
saZby, sluší užíti týmž způsobem' při všech
na odměnu za ústnÍ' jednáni' ve p.řípadech
te,dY ústn, jednání mejvýše :hodinu, platí
, . v kazdé z těchto pěti pOložek \ cll'e hodnDty
zto~o VY~,:ta, poslední částka, v těchto pvv. pc:a?zce 1. castka 150 Kč, v položkách 2. a 3.
4. castka 2000 Kč a v položce 5. částka' 2500 K:č
, "
.' '. . dOdat:k ad. 1. »neJvke však« ad 2. a 3., »nej;vý~
~. a •. »m!<~y vsak,::ce .nežli~. I tytO' sazební po:l-ožky jsou
·~:S~.~~,za
ustm Jed'llad1Ill!a:
Jednohodinové
.
znamena
o:' '
,
" nCJVyse
1~
v
~
, neboi dodatk
' •
y,k mm
,JI pOuze, ze pOruracovaní v -odstupňování dle h dn t
, . ....,
lak. predp,'Suje škála při po.ložce sazbY I pod b) p" () ]o.y
a 3
dl"
'.
.'
n po oza;d 1 <fo 150'
lV Pf!' pOlozkac? 4. a 5. pod ml, nesmí jítí výše nei
2
tak:
. , , 4 i . a 3. dO' 500 Kc, ,acl 4. do 2000 Kč a 'ad 5 do 2500 K'
. .•. . . • . .'. ze ~to Č. astk y. 'jsou nejVYŠŠí odlněno,u adv(}ká'ioV'ou za u: stn" " ,C:.... •
jedn hď
'. k .
I Jeunam
••.. ,
dO' ~ lll{)Ve, " ,d~by 'o.'\měna jeho dle hOdnoty předmětu t1~

'.

kg, :

• •. ( .'
. ". . .
....
.

i.... •. .

Pdl~T·~uíehe,!envt~mtyPo;~~~:~ě~~~~l~'0.'Ú~:?j~Šln;!~t~y.élem~~až
P:~;n~ovaJ':;;
.
e
zmln<'ln'e lloznamky 3 ,., d '
'

další, třeba jen zap~čatou hodinu :. Clm o m.er:a advokátova za
. jednání nejcyýše hodinové. Toto !~:~&~i~71~~á~~:~~~t~:,0~e,~~
posudku, Jez plyne Zřejmě ze m' í
I'
U I pre

....~ař~~~ž:~~V~;á

...•.•.
'. ......
' .. '
'.' ....
.' .

<lOZajiS~~. ú~~~~~ k~~t~~~n~~ou~}~;

s:__ také
sa
. ve d'l y .',
Jvysslmu
SDudu
nelS'Ou
SIce známy vnl't'rn'1 dďvladu k vyd", -,
U
.. " nařízení ze cine ~n~~~nt;~, ~: ~~ srovnáni jeho s obsa. " nařízení čís 142' b
.'
~ 8 sb. z. a n., na jehož
. úsilovným s~ahár: ;d~ ~~"íhdliUznto usu':,ovati,
lín; mělo'
.
o 11 o s avu, vseobecne znamým,

ž:
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kterým se advokáti dožadovali zvýšení odměn za své práce a práce
svých kanceláří, aby byly tyto odměny llvedeny v soulad jednak se zvýšenými požadavky úřednlků jich kanceláří, jedml!k sdrahotními po)11ěry
dobY vůbec. Tomu mělo sloužiti právě také ustanovení shora uvedené poznátnky třetí, která k odstupňovám,í odměny dle hodnoty, předmětu při
pojila odstupnění ,odměny podle doby (trvánO ústního jednání, kterémužlo
účelu hoví také powámka čtvrtá svým ustanovením, vztahujícím se na.
jednání Ů'áložená.

1l1. ěř.ené, v~'kony
ve správč a provczování pOdniku (čl ' 6) , da'l e z nes tej'lW'
ľ ' .
od
rosti
.:;ov,o am :- :fl.mes.tnání, j~vící se již- ve členech přeasvarveln1Stva
a dozorcI rady, dale ze o možnc\sti členství nerozhod,uje druh hOSpOd" k'
ne. b.. výdělkové .činnosti členů, nýbrž přináležení ke kruhu Starodru.z" ar,sk"e .
, k 'ď 'I
.
a ze
az y c "n ma' "
pravo ykladati své úspory do podniku
jako mm
. I u,"
,:klad (čL 7 st~nov~. Není te~y ničím vysvětlen neb odůvodněn pož,,;~v:l
cL 8 stanQv, ze prestane byh členem, kdo přesua'l provozovatI'"
t
v. ob"~d
. d· "t
'd
'
ZIVlllG-S
'ov II ruzs va, vz yť mkde stanovy ani nevyž"dují zda
'aJ<:
žiV1!1ost
členo'
a 1'I. ou.
,
ve ml't'1 mUSl' k
a u zvelebeni kterých živností" svých
spOlek tento sloužiti má,
C ,enu
N. e J' v y 5'- .'11'
S
o
u
d·
h"1
d
I
o'
nevy Ove o vo acímu rekursu.

Čís. 1798.

Pro sdružení za účelem zřízení kinematografu nelze použiti formy vý,
robtúho a hospodářského společenstva (zákon ze dne 9. dubna 1873,
čis. 70 ř. zák.).

Sr)()ll,če:nstva,.výděl~ová, a hOSPQdářská jsou dle § 1 zákom ze dne

(Rozh, ze dne 29. srpna 1922" R I 913/22,)
'Re j s tří k o v ý s .o nd zamítl žádost kinematografického družstva
za zápis do rejstříku společen:stevního, D ů vod y: Dle čl. 2 předlože
ných stanov jest předmětem družstevního' podnikání provozování živnosti
kinematog'rafické. Hodlá lu<:líždružstvo s\eelov,ati účel zábavn}' a poučný,
nikoliv hospodářský, jak zákonem ze dI!le 9, dubna 1873, čís, 70 ř, zák.
mlruěno. Čimnost jeho, tia nepa:trný počet členu obmezená, nesměřuje ani
k opatření novýc]l hospodářských staťku a tím podmíněnému rozmnoženi příjmu členu, ani k ralionelní spotřebě s-ta,tků a 'um p:odmíněnému
zmenšení vydán:í, ani konečně k zachování hospodářských statků, členy
nabytých, tak, že 'Osnované clružstv,o nemá ani v poclsu"tě rázu společoostev v § 1 cit. zákona přlkladmo uvedených, a nelze je pro-todo rei"
střík.u společenslevního zapsati. V případě tomlo nejde 'O přímou, svépomocnou, hospodářskou podporu členú v jioh výdělku a hospodaření
spoleooou hcspodMskou člnností, nýbrž o, sdružení kapitálu za účelem
pouze nepřímé podpory členů rozdílením příp,adného zisku, .ale k tomu
oHi forma společenstevnfho ,d:ružení se dle zákona nehodL Rek n r s ruí
s 0, u ď usneseni potvrdil. D ů v'o ,cl y: I soud rekursní sdílí úplně důvody,
. z nichž navrhovanémn zápiSU firmy ,do společenstevní!lO rejstříku VYhověno nebylo, účelem zákona ze dno 9. dubna 1873, čís, 70 ř, z. bylo,
zřizovánrm společenstev hlavně méně zámožným vrstvám obyvatelstva
solidárním ručením umožniti docílením zisku zlepšení iich spnlečenského
i hospodářského postavení. P,roto náleží k podstatě spole
by
spolek, který má vyv;novati púsobnost ia'ko: společenstvo, kromě neobliUezeného počtu členstva dle stanov měl za účel podporovati výdělek nebo
hospodářství svých členů společným provozQvánímpoclniku neb paskY'
továním úvěru, Jde tedy o svépomoooou činnost členů nřerlstR,ve,nstv"
kterou má býti zvelebena hospodářská jich situace, naproti tomu
však užítf zákona o společenstvech na ,ony sp,olky (sdruže'lllí), které
mají mu účel zvelebemí hospodářství neb výdělku svých členů, nýb:rž
pouze v podstatě spojením kapitálu ku získání příjmů (důch"dů)
Že v tomto připadě jde 00 sp,olek tohotodr'uhu, vychází na j,ev'O A'"'''''"
roho, co již soud prvý uvedl, též z ustanoven,í stanov,dle něhož nh,dsta'
venstvo múže (tedY musí) žádati ocl členů jich postavení a vzdělání

ii (: :t~:5~~:t~.~;~C~~I;S~':~j7~0'Er. za~",
SPOlky
o neuzavřeném
vyd~lek
anebo.
hospodářstv! počtu
svých členů,jichž
členů buď
'.
podm~u,
nebo,
o
k!erýž
připad
zde
vůbec
n:ejde,
:
05~~:~~ci~~;ěOj'~~:~:'Podsta~ll'y.m
pOlmovy.m 7Jnakem jejich jes,t tu'díž
s~o~ecne prQVOZO\ jní podniku členy družstva

't,

: VYdelk,u, nebo hosPcdářství členů dru7.stva pro:
cleny, Zákon předpokládá sdmžení osob
~~;;~tster,~i:~~:~:p;o?poruiíci přímo živnos! jejich, nebo,
:~Jlch ke sp,}\ečné hosP'odá,řské čin"
"ZlV~O.Sti, TIiilmli: však· s·druze-ni kaptdenUl le'r: prostředně, byt f'v podniku
pokud tyto nelSOU' výkonem živnosti jejich,
. ..
...... ' . ..,
.
' . ne~ohospodářstvi čleuů družstv:a úplně
..•.• ,
.
'b
'
• hmot~e podPorovati členy sp01ečným vedey
"
n ,. rz }enyy.těžky kapitá,lu, do podniku vl'oženého
,.. družstv:r;Yfrze'Ul sp?lečenstva dle § 1 zákOna z r'oku1873'
. • ··právem uvedl a v pOď~t P?d~iku' ~om osobně čunni. Sond rekursn!
Vytčený 'v řeď! 7. '
at,; 1 spravně odůvodnil, že účel podhiku
StarMrUŽin:íkll,~~~.%~~u~~an?V~Ch k§uem,:tegr'afiokéhO družstva kruh~
...•... siCe má bÝti členů dl;,žstva :::Ži~~S1~ 1 zakona" n;ebo podle § 2 stanov
.•.. . . .. ...
že by podhikem· k'
u plrovo,zovam podniku, ale ze sta" ...
. '
vy' de'lek ' b h' men;.ategrafickÝm mel býti podporován
ne o ospoda 'stv' 'I • d
'
."
.
. .. sO,Ud.. rekursní správně uvedl n \0k 1 o.enu , ru.žstva, Ve kterémžto
,ď, 1·\,.)vJich 1
a "k
onCl . sveho
.•. . .
. lem' ni'kd
. 'e ani: uvedeno ,zdilI"
__
..usnesení'
,
: ze v st a.
,
kte·ry'
ch
-'tf
~ a J:a. -ou z1vno;st clernove míti! mms'l
' "Z'lvnos 1 S'VÝ 'n Vl
I
, Poklád.ají to ncrozhodnÝi~ af c en~ spolek' má sloužiti. Stě
•••. «u,,,, lak nahoře uvedeno byl'o s "I ,e ,nepravem, neboť podle zákona
ďď~ď;fej~~~:)~:'.~
poll' ecnym
Zlvuost členů , a mal'l'
. ,provozOVa'n'lm
p.'. e,·dni'ku býti
,.
,c'I enO'Ve
rů'
.. ".
" pr,ovoZf"::VánÍm podniku hfrfll
,
' zne Zlvnost1-, musí spoiť;;ij~~~S~p~~olečenstva musí bý'ti toto P'~dpc-ro,:any tyt<) jejich živnosti;
.;
kt~ré živnosti to' jsou. S~'~dP~~~vaní: Ze, stanov..musÍ tedy
cduvodnční usnesení s
'
, e, ursm pravem rez poukázal
sledovati účel zábavný a ou~u prve stolice, dle něho·ž drnžstvo
ť' . . , ""'l<L V § 1 zákoi'a jsou uvede poucdn y , m~oh hQspodářsk7, jak zákon
ny Je nothve druhy společenstev s doa
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datkem: ))a pod'Obné« (» u. ,dgl.«), nikolilV »a ]1ne«; zakona l.ze tudíž použiti toliko na sdružení, v § 1 výslovně uvedená, nebo jim podobná; družstvo, jehož zitpi's jestna'wžen, není však žadnému z oněch druhů ..s]lO!ečenstev podohno·, pmčež zápis. do rejstřiliu .společenstevního
povoliti
nelze. Soud rekursní uvedl ve svém usnesení, že jde o sp,olek, ·kterí'
jest v podstatě p'ouze spojením kapitálU k Získání příjmů (důohod'll)čle:
nům;
,tvrzen.í .dovoLadho rekursu, že tento výrok ·,(dporu-je spisům
a ~kutečnosti" nelze přisvědčiti, poněvadtJ podle čl. 3 a 6 stanov člerové
povinni json zapravi,ti zápisné a splatltt závodní podíly, naproti čemuž,
pokud jde 00 osobní éíinn'Ůst členů v podniku, přcdstavenstvo ďle čL 2 a 6
stano:v můž'e, ale nemusí j'i na členech žádati
Cís. 1799.
čís.

Zajištění pUdy drObným pachtýřům (zákon ze dne 27. května
318 sb. z. a n.).

Manželka může si započítati pachtovní dobu manželovu.
Vlastnik požadovaného pozemku může ]lOužiti práva dle § 5. odStavec
druhý, zák., dokud řizení II pachtýřolVě nároku není pravoplatně sk,()ni~lO.

soudy

1'.0.

rekursmml soudem,bYlo P'f02Jatím ien vysl'oveno. že Mll'n'!' B-o ..•._
IUši pravo
• za
•• d a ťI, b. y)l·
.. dil
ve pn
I ce tam uvedené byly do vlastnictví postoupeny
a .byla st::anám udělena 2 měsíční Ihúta, by se d'ohodly o ceně, pří]>act-'
nych sluzebn3s~ech a o v'yměření přiznaných pozemků. Nebylo' tedy
vydáno ko~eone. rozho·dnl1Í1 ve smyslu § 17 zákona, nýbrž požadbvaOÍ
nawk ~yl ~~n z.asadně uznán a v řízení bude nutno ještě' pokra6ovati.
Z,?; ~lšl~'Ů n:e'lll bude vlastník moci učiniti návrhy na výměnu pozemků.
pn cemz .ovs~m bu?e nut~o, .by individuelně oz:načll pozemky k v"Í'měně·. nablzene. NellJ zapotrebl, by k tomuto účelu j'ak stížu'Ůst žádá
bY'la ~lastníkn ~ď~!e?a ~vláštní 60 denní lhůta, kdYÚě bez toho jest m~
Vyhra~.ena 2 .m~lcm lhuta, než bude v řízení' púkračováno. Teprve až
vlasi:lI1kpod~ nav:hy IlJa! v.ýměnu pozemků, bude ua 'Ůkresním soudě,
zk'Ů~~al, JS'~~:~I tu. podmmky §, 5 (2) cit. zák. Jelikož vlastník dosud
.me1J,Ínteuu.~I,n!l, a nt~SI ~?udya Jeho naroku na výměnu pozemků nerozhodly,
'.'
J"ste v te pnčlue podkla'du pro rozhodnuti dovolacího soudu .
S

•"

O~{}Zh. ze dne 29. srpna 1922, R I 979/22.).

Požadovací nárok Marie B·'Úvé byl uznán
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těcht'Ů,

práv~pl,:lně skoučeno. Z povahy. věci samé plyne, že nárok vlastníka
mzumu § 5.(2) clt. zakona předpOkládá, že požadovací
náro~ ~a:hty!uv Jest po prav?, nebol t:prvé~ když jest uznáJn, mDžno
. k vym~ne pnkroC1ll. Usnesenlm úkresmho soudu, jež bylo· potvrzeno

navymenu

> .....

Cis. 1800.
vše c h

pachtýřům (Zákon ze dne 27. května 1919,

důvodů:

Marie B-ová jest 'Oprávněna započ.ísti si do doby pachtovní pfedch'Ůzlpacht svého manžela. V § 1 (4~ zá'l<on0 ze dne 27. května
čís. 318 sb. z. a n., lest slee řeč jen o započtení pachtu manželky na;ontvřOlVYclo zák'Únné doby pachtovnl, avšak pO'dle úmyslu zákona
býtj pochybnosti o tom, že ustan'Úvení to platí i pro m,mžel,cu-pa,chtýřku
00 kterou přešel pacht od jejilio manžela.
Bylo by protismysluo,
pOuštěli, by si manželka zlapočítala pacht kteréhol<oliv člena rodiny
želQvy, ale nepřipustiti, by slpřip'Ůčetla pachtovní dobusvébo m~lllzela
samého. S dovolacl stížností ne,tze souhlasili ani v tom, že
nárúk M"'rie B-ové jest vyloučen púdle § 4 (3) cit. zák., poněvadž
vlastníku stíženo obhospmlařO'vánl lesů, nehude-Ji moci lesníku
liti požado,vané pozemky jal<o deputát. Ustanovení § 4 (3) plall ien v
padech v § 4 (1) a (2) uveďených, o které zde nejde. liuak v.'ak
pkdp.ls § 5 (2). oit.zák., kterýďává vlastníku jen právú, V}'1IJěiútl
dovanépozemky za jiué, kdyby mu bylo' užívállO' zhyvšfch mu VU'L"'il1~U.
znemožněno nebo značně stiženo, ale nevylučuje ani ne'Ůbmezuie
clovacího nároku paDhtýřúva. Námitky d'Ůvclad stížnosti pr'nti po:,a(lo,
vlldmll nár'Ůku Marie B-ové jsou tedY he",důvofrny. Co se tý.če
v,lastníkova na vyměnu pOdle.§ 5 (2) cit zák. pod'Ůtýká se tota:
",dá, jest r'ekursnl souďtoho mínění, že vlastruk neml!1že l1",llati\o,'atL
prá"a,:.na výměnu, joakmile ·potadmnací nárok pachK'řův byl
nznán. Tomuto mlnění by nebylo, l~e přisvědčiti. ZáJkon n~.~~~;~~~~~:
dobu, kdy.nebo lhůtu, ve které vlastník nMúk na výměnu má
Může tedy lak ubni!i kdykoliv vřízenípoža'Ó{)\cacím, dokud toto.

jimž hyl ve sm~slu § 29 zák. pacht prodloužen
náhradn zvýšenÝCh realních
. • 'pozemku. Dávku z katastrálního výnosn
bezzvlaštní úmlnvy.
.

P~~;hl;:::~~~pachtovRlhO

(Rozh. ze dne 29. srpna 1922, R I 980/22.)

Nárbk pachtýřů na PfOdlouZení . htu
ď"
soudy všechtřf stolic návrhP;I~stu~a alsk!Ch 10 let hy} uznán
néb.o hyl zami'tnut..
'"
" 'v pa na zvýšení P!l'chtovNe j: V y Š š í SL '!ď uved'l v tomto směru

'"

v dilvodech:
.. Kdyby pachtyřům bylo uloženo ť
h.
.
ve<l1e dosavadního paoht'Ovnéh ' ~ý~a ;azo;,al! správ~ velkostltku
zpachtovaných pozemků a tÚ. z~t' sen:. realnych ~ali1. a přirážek
které dle dosa,vad'ních po,dmínek~ ~~:nr- 1 • r~zle a patronátuích břemCJ1,
SPorně pachtovní podmfnky v jeji hYl povm~l! p'latl~ bYly by tím nebrámcí, jak praví správně rekursní ~o nepr'Ůspech ~horšeny. Tomu však
27. května 1919,,,·'IS
318 sb • z a n duld,e n·h·
ustan. ovem
1... .
.
. § II29 zákona ze d"'e
•
vy mu pozemek ponechán byl' dále" v'
e 'Oz ma pa'~ týf právo žádati;
dQSnd, Ani púdle p01Jdějšíohpředi'sů pach.tu ~.a stemYch podmínek jako
pacht ZVÝšiti. Jak zákon zeďn~ 30 11:~H pnpustn?; těmto pachK'řúm
oochrll'ně dr'Obných zemědělských ~c TlJ!\~ 1919, GIS. 593 sb. z. a n.
d~3; s:rpn'o 1920, čís. 471 sbz
p . ~tylU,. tak 1 vládní nařízeni ze
Š\e!y Zll' pOd'miuek tam uve'de
n. o uhPrav~ pacht'Úvného, jež připoun. c , pac tovne Zvýšiti, předepisují vý-
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slovně a sice zákcn v ~ 14 nařízení v § 9, že ustanovení zákona "e dne

3ls ~ůstávaji nedotčena. Opatření Stálého výbDru
ze <lne 8. ~íina 1920,.6s. 586 sb. z. a n. o úpravě p'achtovného ustanovilo
v § 2 (5), že prO'}lachtovate1 může žádati, by pachtýř za rok 1920 a zbý-

?:J. kvěutla 1919, čís.

vající léta nesl veškeré "cvýšení, které co do' daní, přirážek a ostatních.
v'eřejných dávek, jichž placení pachtýř nepřecvzal, nastalO' nebo nastane,
j>raví však v § 3, že ustanovení to netýká se půdY zaiištěné ,J.robnÝm
pachtýřům 'podle zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n.
Zákon, "e 12. srpna. 1921, čís. 313 ". a n. a zákon ze dne 13. července 1922
o, obnocvědrobných "emědělskýth pachtů nevylu'čuje sice výslovně ze
své půs'0bnosti ,drobné pachty p'odle "ákom "e dne 27. kvotno.1919, čís.
318 sb. z. a n., nel"e iich však na ně pouUti, p'0něvadž se týkají jen 0000-,
vení pachtů, které končily v druhé PGlovici roku 1921, nebo končí v r'0ce
1922. Co se týče dávky "loatastráln.jch vÝnGsů půdy podle § 6 opatření
Stálého výboru ze dne 25. srpna 1920, čis. 494 sb. z; a n. a naříwní
vlády ze dne 23. ,,;iří 1920, čís. 541 sb. z. a n., kterou patrně stížnost míní
"hektarovým příspěvkem«, ukládá již' zákon každému pachtýři, tedy i
pachtýři podle zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., by
dávku tu nahradil ,propachtovateli k jeho žádGsti, netřeba tedy pachtýřům tutG p'Ůvilllnost ukládati v pachtovních podmínkách.
Čís. 1801.
NO'táří nepřísluší

týkajícího se

právO' stížnO'sti dO' usnesení

iedině zájmů

PO'zůstalostníhO'

"."..... ,

úéastlÚkft.

(RGzh. "e dne 29. srpna 192~, R I 1001/22.)

Dúvody:
,
"

Předem dlužo'G řešiti otázku, zdali notáři, jenž provádí "a'lo
'd'. '
poz
'st I t'~'
.
"I~'
,
I o sou nI_
' t l a os 'I!·l nzem, pns USl pravo rekursu p-roti usnes.'

kom'sař
, 1",

z6stalostního ,SOU?U, které by,lo učiněno za ří"ení o, záležitostechen~tr~~.
~ekur;nI praVD to s~udnlmu ~omisaři přiznává, o'dvozuje je z druhé
véf} ctvrte~o o~su:vce cl. IX. zakona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161
sb." z. a lfi., nez luazor'u tomu nelze PITsvědčiti, poněvadž, spočÍv.':
mylné,m pofeiii~ postavení notáře jako soudního komisaře. N'0tář \~a
$Oudn; koml~r ne;ná zás,anně moci rozhodovací, nýbrž jest toli'~o I p:
~J{)<:Iln a vykGnnym organem soudu p'ozustalostního, vyloonávajícím jisté
uloo~y, I1nak, soudu příSlušející, při čemž soud "ůstává skutečným úřadem
pozú~talostnlm ~~§ 29 cís. pat;~:<e dne 9. srpna 1854, čis. 208 ř. "ák.).
§ .30 ~esp. rlZ. lest se notarum v této funkcí říditi, předpisy pla'lIllými
so,udm zmoc,:ěnc;, a § ,~86 not., ř~du ze dlle 21. lwětna 1855, čís. 34
k~:i~.~~;u,s~t~an~Eo,~Vt!~,!e, z~e n~t~r pfl~alezltostech; jež provádíjaloo' soudní
.s
má nhali predplsu platn;:ch pro soudy samé. Rekursní právo
nespor?ých ~!,:st ,vsakobmezen'0 na případy v § 15 nesp.
.••••
rO"Slrelll tohoto,
nel"e dle
\
' .' ?Ie d~~]'ovu a dle,tf ,dence ustanoveni toho při
,z;e, ootar Ji(lk,~ soudlllll' ,~'omisař nemá práva du usne• . . .' ............ ". ..... • . ' .' vydaneho ve 'Vecech stran, na pozůstalostním
rekurs. U~nesení, o něž jde, jest čistě' věcí
"
.'
•..•.•.....•......... "... ' . .'.
lhůty fmanční prGkuratuře ku přihlášce
<, ',,' ' ", --: ""', -, '. ',' _,se n!kterak v soukromá práva 'notářoVtai
>:' -" -" ---<, - ,', I
'po-vinno<t
1'0"'0 "m'
~'
, "
; _,'" tnltko
. sv·ou:
1'1 ver'ejnoprávní
.. ,
o=Genencc
>.
'
.
VYD ll!, 'lllIakehú však soukroméhD p'ra'
'1
.
I
prol
d ľ ,
va sve 10
.... '.' tého odSt 'O o~vI'0laXva ~e rekmsní s'oud na ustanlOvení poaVee c. "'t~
. za'kona
ze ·dne 1. dubna 1921 , OIS.
". 161
" , ,ustanoven' v,
t'v
~ uvedeném; z důvodú ~:r~n~~~':: 1 ,s: lZn?~t p:?uze a ~'Qliko v případě
ÍJ<)z~,stallos\j notářiji'ž odevzd.ané jS~ I~~~:;lho, ze odnět!m pr'0jednávrun[
notarGvy. Nel,," však z t'Ohoto '" II ,o ,ceny. soukrome, hmotné zájmy
by notářl jako. soudnímu k'~m,sař~~~í~e~nfho ~stanove'ní vyv'Ozo",ati, že
1lS~esením sOUdu~'0zůstal'0stního.Re:::s o Pfla.':,o stí~tlosti i P~cto Hným
sare dG usnesení p' o""stalost
'h
d ' . n.ot. are" .Jako , soud)nho komi"
~,
ll! 'O sou u lest
d ovolacímu rekursu .fi;hnční
. k
t
'nepllpustnYll1 a bylo proto
<'
pro liira ,ury vyhOVěti.
'

S:>U?

m:

~. ~ť;~:f~~~~:~~'t~P~O,!;d;cbne

i.>' . . . . .'. '. ....... . . .

výjimečného předpisu

.

;:'<'
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V pozůstalostním řízen,í po katolickém ~arál'i změnil p o Zll sta·
los t n í s o ud k f\Jzkladu fi!nanční prokuratury usnesení notáře jako
soudního komisaře a povolil jí tříměsíooÍ lhůtu k p'0dání dědkké pří
hlášky. Rek II r sní s o u cl vyhOVěl rekursu notáře jako soudního komis.aře, z,rušiil Illtapa,'ct,e'llé usnes,ení ta uložil s'Oudu prvé stolice, by spisy
dodal notář] i'alm soudnímn komisař, k y,ozhodnutí () rozkladu české
finanční prokuralury a ku dalšímu úř'cdnímu jednání.
D ů vody:
dáním úmrtního zápisu P'0 z"staviteli podle opatření soudu prvé stolice
ze dme 6. prosince 1921 stěžovale{j j;ako soudnímu komisah zalGžena
byla pravomoc tohoto ku pr.ovedení ll'o"ůstalostniho řízení p'0dle čl. IX.
zák. ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. ". 'fl! n. Pravomoc tato lIC""'''''',a.
dGsud žáldným "e způsobů, uvedených v odst. (2) a (4) 'téhož čL
sahuje též oprávnění stěžovatele jáko soudního komisaře k rozh{}án:'Utl
o rozkladu české finanční prokuratury v mezích téhož čl. IX. a §§ 9
ncsp. ří". Pozůslalostní soud mohl napadené usnesení. vydatiien, '''''''hV
se byt před tím ,pťdle odst. (4) téhot čl. IX. ze "ávažnýeh důcvodů UM"''''',
že sám přijímá prOjednání pozustalosti, trebas stěžovateli jako
nímu komisaři 'Odevzdané. Ježto však tak 'neučinH, porušil před!ris
odstavec prvý 'n"sp. říz. a uvedeného čl. IX., čímž se stalo
usnesení zmatečným. Právo stěžovatele jako soudního komi'.aře
nosti proti usnesení tomu 'pl'Yne " odstavce (4) druhé věty téh'0ž
Ne j v y Š š í s o u d změnil napacdené usnesení v ten způsob, že
rekurs notáře jako soudního kGmisaředo usnesení soudu prvé stGlice.

C~'15.

AI

18u;~.

Do seZlUImu kandidátů advokacie lze za
.
tvadvo,kát!1í praxe vstť'upil. nikoliv však ~~:'h ~uze~ toho, kdo skute~ně
.• oleua úradem, u něhož dOSud puso"'!.
o, jemuz teprve bude dana.
(Rozh. "e dne 29. sr']lma 1922, R I 1008/22.)
' k
. ,Yýb o rad vo k. a' t n lom
o r y zam'tl "d
psan~o seznamu kandidátl! advokacie . ; ze: ost, by Dr. K. byl zaIolllla., neho šetřeni jak'0 sekretář v k ;~Ie'''Lto Dr. K. zaměstnán jest dle
ob vod C s n '
'mzeCl -ské justičn' k
I'
•.
' . " .. , kterážtG činnost jest ieho hl
'.
'. a?c,e aři pr'0
"
avmm zamestnamm :ai' ne-
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muz-e tudíž současně konati hidně pnpra\ nou praxi advokátní. V r ch 11 i

zem s ,k Ý s o ud uložil výboru advokátní komory, by Mdosti vyhověl.
D ů vO d y: Kin1žecí L-ská justiční kancelář k dotazu výboru advokátní
komory, kdy bude Dr. K. z tamních služeb propuštěn, pokud se tÝče v ia~
kých ůředních hodunáchjest zaměstlláu, odpověděla dopisem ze dne
18. květru" 1922, že Dru I<-ovi, jakmile bude jako kandidát advokacie za~
psán, bude ú služeb justiční kanceláře udělena dovolená. Tím však odpadá překážka napadeným usnesením v tom shledávaná, že by Dr. K.
měl vedle přípravné prakse advokátní jiné hlavní zaměstnání. Bylo t'Jdlž
stížnosti vyhověti a výborn advokátní Imm<)ry naříditi, :<rby Dra Oldřicha
K. ve smyslu žádosti advokáta Dra Rudolfa T -a do seznamu kandidátU
advokacie zapsal, jelikož tu jinak jsou všechny předpoklady zápisu uvedené v § 6 zákolma' ze dne 1. ledna 1922, čís. 40 sb. z. a n. Výboru advo>kámí komory je zajisté zůstaveno v případě, že by k dovolené nedoškl\
vymazati' Dra K-,a ze seznamu kand'idátll advokaoie, ,nebo ve smyslu
§ 28 písm. b) advokátního řádu odepfHi potvrzení vysvědčení o praxí'
advckátní.
Ne Jvy š š í s o li dl 'obnovil usnesení výboru a'dvokát'nlí komory.
Důvoďy:

Vrchní ~emský sond změnil vamítané usnesení \,,-'boru advokátní k'0mory, vycházeje z ná7JGru, že prohlášením justiční kanceláře L-ské, že
DrnK-ovi bude udělena dovolená, jakmile bude do listin,y kandid'átů advokacie zapsán, odpadla překážka spatřovaná v tom, že hlavním zaměst
náním Dra K-a, jd brání řádnému výkonu přípravné praxe advokátrl,
jest jeho činnost jako tajemníka zmíněné kanceláře. Tento názOT není
správný. Dle § 30 adv. ř. počítá se praxe kandidáta advokacie ode dn,e,
kdy došlo 'oznámení '",dvokáta o tom, že kandidát u něho vstoupil do
praxe. Vstc,upení to mnsí býti faktiokým a nikoli pouze formálním, kandidát mllsí ohlášeným dnem vskutku praxi vykonávati, nesmí tedy zastávati úřad' nebo postaven" jež by řádnému výkonu praxe advokátní
bylo na újmu. Prohlásila-I; L-ská justiční kancelář, že Drn Kco>vi teprve
bud e mlě1e'na, dovolená ze služeb v kanceláři té, jest tím řečeno, že
v dell, který pro počítání praxe jest rozhodný, Dr. K. dcvolené ještě
neměl, a tedy té doby skutečně ve službách jmcnova,mé justiční kanceláře hYl činným a P'raxe advokátní vykonáva'\i nemohl. Dokud tudíž
Dr. 1(. nebude sproštět1 své sllužby jako tajemník justiční kanceláře, trvá
překážka výborem advokátní komory vytčená.
Čís. 1803.

Odklad exekuce vykllzeltÍm.
Ochrana nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. vztahuje
se na místnosti vůbec, nikGliv pGnze na byty.
(~ozh. ze dne 29., srpua 1922, R I 1015/22.)

Ex e k UČil í s o u d vyhověl návrhu naodl'Qžel1[ exekuce vyklizením,'
rek 11 r sní s'" II cl návrh zamítl. D ú v od y: Stížnosti nelze upříti opráv-

-iiěilt:';:fL-PoQ;le-,?~ta.no~el1í ?v 1

záko-ú?- ze dne 25.

června

1920,

čís.

409 &b.

:" a n., exek~.c~lil sOlld ~nuze .na ,llavrh. P?vinnépo až na dc.bu jednoho;
etv[tletí. odloZlt~ ~xe~uc:. VY~IIIz~ll1m najatych mlstností, nemá-li povinný
beze ~ve vmy Jme. pnmerene nahrady. Vymáhající strana, usilující o vykllZem bytu, ktery pozůstává ze 3 světni'c, 2 špýcharů chléva k' I, '
.'
. 2 ~o bytne' n:,lstnosti
•
"
u ny
a, s t{) d,'0'IY',~TIla, b'dl
1 . a na~~!nvCT
k nastěhování.
Přípi'sem
obecmho Uladu Jest zJJ9teno, ze tyto nahradní místnosti jsou k obÝvání
dob!; způsobil'é a dostatečné. k ubytování rodiny exckutorovy a že tudíž
tvon, po. ro~umu § 1 CIt. vladního nařízení přiměřenou náhradu za byt,
ktery ma hYl! vykhzen. Okolnost ta, že pcvinný nemá náhrady za chlév
a stod"lu a o~tatní hospodářské místnosti, není důvodem 'Odložení exekuce; .neboť za,kon ze ~n~ n du?n,a 19~2, čís. 130 sb. z. a n. v § 1 stanovi, ze pronaJlmaíel, da-II vypoved z duvcdu čís. 5, za jiné místnOSli\ Illež
byt.': n~hl~~du . opatřovati nemusí. Tohoto zákonného ustanovení dluŽJno,
POU.ZIÍ! ,1 pn vykladu pojmu ]Jřimčřené náhrady po rozumu § 1 vládního'
naflz~3". ze dne 25. června 1920, čís. 4D9 sb. z. a 'll., ježto nařízení toto
TOiV1l.ěz J~ko zák~n sledllje týž oíl, aby totiž nájemníci chráněni byli před
vl"kl:ze~lm, ~dyZ beze své viny jiné přístřeší opatřiti si nemohli PosuzuJe-I! se vee s tohoto, p,:ávního hlediska, není předpok1a<tl\. pmodklad
~e!kué ce pofOzumr:
vlad. pař .., ježto vymáhající strana poskyUa' po.vlnn mu za byt phmerenoll nahradu.
Nejv y š š í SQ u d obnovil usnesení prvého soudu.

,tl.

DŮVOdy:
',o

"

s.~;,máh~jfcí I yěřit.el

tvrdil sice od

počátku,

že povinná strana

nemůže

~S.40;\ ovo avaÍ1oc~Ta!n! vlá'dního nařízeni ze dne 25. června 1920,
s . z. a n., poneva,dz prý Jde o palcht t nikoliv o nájem leč ná

~rutomu nelze· přisvěÓ'čiti. Jeho tvrzení ,odpo;uje smíru ze dne '16
srnce 1921 Jímž POV'I1' tr'
I'
•.••
.,
. wopozemek který m.1 I n~ s. ana svo lIa, by 'nyne]SI vymáhající věřitel
••• '
•
.'0 povJlnnym spaohlovaný, bez dalšího řízení převzal
~ě~i~~~~á?rt~rlll~a, stra~a ~<;n ~ístností, jejichž vykl,iz,m, vymáhaJíci
'.
~
Y veCI, J1chz llZIVatl lze bez píle a' námahy takže
.• ',••
pifaVnt po-mer -stran není v žádném srn"
··v
,nyrne]Sl
'.. '. S •
.'
eru Jltl. poměrem pachtoV'll:ím n ·br·
~~~m:~~~e~~a;~;~~t;~~o~d pr~~. st~ltce použi! svrch~ zmíněnéh~ v';ád:
sllrávným názQr-'tekto:rs ~h o o na l~m J~~st 1, ]mak oduvodněno, a není
když není l1áhrady ~a "~~tO ,~;];~1~ ~~a~anzelll }ze !:out~ti jenom tenkráte,
m1s!no,sli. Ná:wru tomu odporuie Jednal'.' I.V pn~a 'C: • e)edná se? jiné
které mlUVí v ,§ 1 '0 m' tu t hO' ,v. ys Iovne znell! vladního nanzení
IS, os ec
vube\' a fO ]". .
I'· .
. ,
v.§ 2 od ji~ých místností .byt, kterýžto' rdzdíl či~;s:~e. ze§ z3v aksdlni pří?~n~
vyr!a1zu »llilS'Dntl'Sti I"'ID
hr
1 V
,
e se UZ,lva
jež oba rozezn.áv:ií ~:ZlO~;t;C ~n~ l1áj"n:níků Čí~. (275/20 a čís. 130/22,
čils. 4, v § 2 ("', (4)
'3 d a Jlllyml I1l1stnostml prvý zákon v § I
~},a,
v
~
at. tento Il,..k v § 1 ,§ 9 .,
v § 10) a jež chtějí chránit! náj~mce' ne: '.
. ,v
CIS, I, 2 lit cl,
byt, ,n\ýbrž i pokud jde 'O jeho eXistene', ]enon: ~ot~d, pokpd Jde o jeh'O
ného názor'll. Potřeba povinn'h b
li ~asvedcuJ'! nespravnosti zmínenájemci neb užívateli ne o .' e o. y .ne JY a dostatečně chráněna, kdYby
nos ti. Opaon'ýnázo,r reku~s~~~to s~ gahr~dy z'"••všechny používané místzák. ze dne 2. duhna 1922 .,. o l~%U ~ ne ze opnlt o ustanovení' § 1 čís. 5
ClS.
S . z. a n., poněvadž zákon obmezuje
OJ

,
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uk-iád-a-.te---hl-U,n-by· opatřil
náhradu jen za byt a nikoliv va jiné místnosti, a 'nelze pro!to toto ustanovení vyklá:dati iak!o všeobecné obmezení § 1 vládního nařízení ze dne
25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n . .Jedná se proto jenom o to, zda byla
povinnému vymáhající stranou opatřena za všechny místnosH -přiměřená
nálm8'da, to se nestalo, jak' vymáhající straru; sama připouští, a také Podle
zprávy výkonného orgámu nemohl p'Ovinný přes pilné pátrání jiných
místností si opatřiti. Právem pr'Dto soud prvé stolice povolil povtnné
straně odklad vyklizení místn-o,stí, kterÝch do·p·osud· používala.

ienom pro iento pHpad ,povinnost

VYPovľdajilClho,

,·,··········~·ps.lnffe"pwE1etl··jj'Ťi8 "~1 ~

; o"IDk
• Ir
•
',~~lC; l '
v >.ll POs,,_ozen.
Zalova
'. ~ ' , v
,
nOC! a tedy 1 casne z rána, kdy žaloboedvířky n . n: nar~mal, ze une
byla dvířka 1Janejen zavřen'a nýbrž přímo zam:: Je o Advur. vstupoval,
k' 1 "
) '
cena
však žalo
'
nerl'O aza, ze tomu skutečně tak bylo SVěďc'1 ď vú j' I
. vany
potvrdili, že dvířka ta byla skutečně t~ noc a °22 č' ate cm vedení nezam Ve
n tak'. b orvna
1919 kl"
c na, vYS1'1
OVl i poubou domněnku že tomu
I
lCCm
se . d::íř~a 3'avírala na 'noc vždy. N~protj tomu z 'isth O, p~neva~ž prý
vadne, z~ zalobce ú,tevře.l dvířka na dvůr pouhýU: stiS::;r ,SOUQ be3'by byl zalobce snad náS'ihlým vyražením zam Ve' h d .. m khky. Ze
vnrkl, n:bylo nijak-dokáZáno. Z toho všeho jest ~l::oc
::lrek. na d;růr
soudu, ze žalovaný jest jako držitel psů kt 'h dzve usudek prveho
ze .~ko~y, .p~>: ,těmi vaJobel' "působené, je'st s~:~~n;a ne neopatřil, práv
e J v Y s S 1 S o u d nevyhO.věl dovolání.

:"':

&

•

."

"U

....

I

-

v

Čís. 18fl4.

v.

vo

Není zmatečností (dle čís. 4 § 477 c. ř. s.), nebylo.1i Zástupci
dáno povolení k odvodn na vývody drnhé strany při odvolacím

Důvody;

(~ozh. ze dne 29. srpna 1922, R.v I 171/22.)

Ne i vy šš í s o u d nevYhovělclovolání žalova'né strany a vvyrátil
dnv·o:l'ad dův,od čís. 1 § 503 c. ř. s.
v di1v'odech:
Zmatečnost -rozsudku druhé stolice ve smyslu § 477 ČÍs. 4 c. ř. s.
třnje dovolatelka v tom, že odv'olací soud neudělil slova jeifmu'''e~;~~~~!~i

k odvodu na výv'ody druhé strany při odvolacím líčení. Než II
jelikož uvedeué místo zákona předpokládá, že straně byla vůbec ·odňal:a
možnost, před soudem jednati, oož se v tomto případě nestalo, na,opak
zástupce žalovrulé byl, iai<: zřejmo z pwtolmluo odvolacím líčení,
se svými návrhy a přednesl obsah 'odvolacíbo spisu. Nelze tedy mlllvlti
o zmatečnosti rozsudku druhé stolice ani kusosti odvolacího řízenÍ.
Čis. 1805.
Ručení dle § 1320 obč. zák, Pobíhali.1i hlídaci psi volně po
llSedlosti, dlnžno dvt'tr nzavřiti tak, by zamezen by! přístup! osobám

(~oiLb. "e dne 29. srpna 1922, R.v I 240/22.)
Za1obce, vstoupiv letního dne časně z rána do dvora žalovaného,
napaden blidacím psem a zraněn. Žalobě o náhradu škody bylo ·0 b
ni z ším i sou d y vyhověno, o dv o ladm so u de m z těchto d
vod ů: Ustrunovení § 1320 obč. zák. bylo třeti dílčí novel·ou (cís. nar.
me 19. března 1916, čis. 69 ř. zák) proti svému původnímu znění
statně "ostřeno ,pokud se týče "o,dpovědnosti držitele zvířete,
koho poš,k!odilo. Dle druhé věty no·véhO' znění § toho musí držitel
dokázati, 'he postaral se 'O to, aby zvíře bylo v kritický 6as jak
opatře-nol. A to dokázati se žal·ovanému nepodařilo. Prvý soud
zji!;!i\, ~e žalovaný choV'á na ·svém dvoře dva mladé hlí&ací
že časně z r'ána dne 22. června 1919 žalobce - hoch sotva
vstoupil, poslán byv matNou do statlon žalovaného', zaVřenými,
však z"mčenými -dvířky ua dvůr žalovanébo a že byl lna dvoře

Pc stránce prá vní byla věc
'v
žalovaný dal dvěma! loousavým p:g~a~~~n~osouzcn~. Pro,kázáno bYlo, že
do dvora nebyla zamčena v době kd
' . po dvvorc poblhatl a že dvířka
mohlly na dvur bez pfek Yv~Sl t~ Jeste. po dvoře pobíhali, l1,kže
že v l '
az Y vStO'UPltl. Z toho usoudil (.dva, .
ji~~ ova~;y bSVýCh ps~ řá~ně neopatřil a že mčí proto
zPu.so enou. Vyvoúy dcvolatelovy že
I b
anI věcného "ni právního podkladu Ž Zla O' c~
byla vždy za
.a o·vany
mccna, po:kud psi PO dvoře pob'h 1
tomu tak bylo i 22. června 1919'
kd • 1 a,l,
. t
'
rano,
y zalobce
Je vlIzem zalovaného· že obyvatelé
k
I
psy na ochranu svého,; vlastnictví \::ekn ~V'a
se o to by p .
Vk'
,avsa Dres
do chráněných 'místn;~ttí~s ~~lh osob: lež beze zlého
na pl'. písemné výstrahy jed' ~ , m~"c s~ statl, není-li jiného
Pr-o
OSOby což platí hlav
d me tlm, ze [mstnost ta uzavře se
o vorech. .selsky'
l ' Ochrana
PSy od'uvo d nena Je Pouze pro!]neosob'
. , ch use dostl.
úmyslem do chráněného místa Ž I bam, VmkajlClm bezpráv,ně a se zlým
"a'~ého nezamčena, nemohl pŤ'ed ~o~ ~e, nal:,znuv dvířka do dvora žaloa ze psi pobíhají po dvoře, a :Clz lad~tl, ".~voobyvatelé dvo'r'a ještě spí
!~orem k obytnému staven, chtěje n':l m~. PrlCltaÍ! Jelto zavinění, že šel
cnQst, že dvířka "yla po~z
UVl 1 ~e sestrou v něm bYdlící. Skumotna byLa jindy v n0ci zam~enzaav~ena, vac dle tvrzení žalovaného san;1l na dvoře nehrozí nebezpečí tal yla ~alobcl dostatečnou zárukou že
dm)] rauní a nedělní klid na d'ru'h' to"a~y. po~azuje sice na časnou' hodne 22
' e s ra 'e Je vsak uv,voť
cervna, tudíž za bílého dne 2>'1
aZl 1, ze stalo, se tak
ze nekdo z obyvatelů clvora psy uza' " a o,bcde ohl proto· předpOkládati.
..
,,, e,l .a . v!rka odemkl.
.
v

v

v
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v
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Čís. 1806.

V neSPorném řizení lze rozhod
.
Proti otci ien za do~:a:d 0p~~i~oV?Cím nároku nentanžeI.
•
ll! navrhu, nikOliv za dobu
v

~~~šídítěte

(R.ozh. ze due 29. srpna 1922,

R II 309/22.)
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žádostí ze dne 26. dubna 1922 domáhalo se nemanželské dítě na otci
placeni vÝživného za dobu od 15. března 1921. O ba n lž š i s o u d y
návrhn vyhověly, Ne j v y Š š í s o u d ho zamftl, pokud se domáhal výživného za dobu od 15. března 1921 de, 25. dubna 1922 a uvedl v tomto
směru

pří~lušniky maďarsk:í'mi
n ďmsky'm'I s t't'
t a
a mml.

a Jde tu tedy o spor m . d '
.
jejichž posled 'eZl vema
" ClZO z emel. byly sice Král. Vinohrady, kteří 'však své řádn~l~ ~f~l:cnym bydJišti)m
lobhně se zřetelem k § 70 j n mají v oi . , ( A Yd IStě dle tvrzení ža-tohot;o stavu věci mohla by 'žaiobkyně ~Ja~ne . ~nkTald'u - ,Rumunskul). Za
zdejšího soudu toliko kdyby prokázala .? ClZdl a ovolavatt se pomoci
'm
.
.'
, ze z e Jest vůči st'tu
ď
'
a ma arsk e u reCiprOCIta ve smyslu § 33 ob' a'k Ž 1 b
ničeho neosvědčila, naproti tomu má so~'d zn ," , a o ,kyn;, v ,to,:,to směru
spravedlnosti ze dne 8. března 1896" 42~~a~~ade n~nz~m mllllsterstva

přísluŠ'níky

v důvodech:

Právem vytýká stěžovatel, že nespo.rný soudce směl rozhodovati jen
o vyživovacích námcích do budoucnosti, nikoli však o pří]ladném nárokn
třetí osoby, žádati po nemanželskémo'!ci podle § 10420hč. zák. náhradu
za výživu, kterou tento opomenul sám o]latřiti. Žádost 'o stanovení výživného byla podána dne 26. dubna 1922, dítě živil od narození jeho až
do tohoto dne někd(} jiný, jemužto jest zůstaveno domáhatl se náhrady
od otce, činH-li tak v úmyslu otce zaváza,ti. Nárok na náhradu výživného
vznesenÝ dítkem za tuto dobu bylo ]lfOJto zamitnouti. Pokud však jde
o dobu .od 26. dubna 1922 dále plynoucí, jest dovolaci rekurs otcův vznesený ]lroti výši výživného bezdůvodný a nebylo mu proto vyhověno.
Čís.

1807.

Spor o rozluku manželství cizozemcu, již se Zdržují v tuzemsku, lze
provésti u Zdejších soudu a dle zdejších předpisu, bylo-li manželství uzavřeno v tuzemsku.
Dvorský dekret ze dne 15_ července 1796 (Z3. řiina 1801
z. s.) nepozbyl dosud platnosti.
(Rozh. zeune 5. září 1922, R I 788/22.)

mwn,~elkou o rozluku manželství, které uzavřeno bylo
ve fo.rmě občanského sňatku dne 7. února 1917 u okresní politické správy
na Král. Vinohradech mez] žalovaným, který v té době byl a posud je
Žalováno bylo

uhe.rskýmstátním příslušnlkem a mezi žalobkyní, která p,řed sňatkem
zdejší státní příslušnicí, pr.ovdáním se však nlaby\a rovněž
státního příslušenství a bydlí posud na Král. Vinohradech, kdežtO' žalovaný v době podání žaloby nezvěstný, zdržuje se prý nyní v Aradu
v Rumunsku. Přislušno~t zdejšího soudu opírala ža:I'obkyně o' § 20 čis. 3
zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. <Jo n. Opatrovník žalowného
vznesl námitku nepříslUšnosti soudu a navrhl, aby z tohotc dův·odu byla
žaloba zamítnuta (odmítnuta), kterémužto náVThus;o u d p·r v é st 0-'
1 i c e vyhověl. D ů vod y: Důvod příslušnosti, jehož se žalobkyně
volivá (§ 20 zák. rozl.) jest zde vy!cučen, neboť ustanovení to se vztaImje výhradně toliko na žádostl o rozluku manželství, nikoli na žalobY.
Soud však přes to pokládá nutným hleděti ke skutkovým okolnostem,
ž~lobkyn! tvrzeným, pokud jsou pro posouze'll!í příslušnosti rozhodnY.
stano'Viska zálmnných předpisů, jichž se žalobkyně nedovolávala,
i s tohoto hlediska shledává námitku nep-ř!sltišnosti důvodnou . r~~~~~~s::
že ža10bkyně příslušela p.řed svým provdá!ním se na Král. \
byla by rozhodna tolil<o, kdyhy šlo o spor o neplatThost manželství. O
kový s'por zde nejde, nýbrž o spor o !.ozluku manželství, opírající se ovody, vzniknuvší za trvání ma:nž·elství, tedy v době, kdy ohě strany

~~~s~~s's~u~~št;n~!~e~;~ý~:~a~skéh~s·:nanž.~l~~~:a ~~s~~,~~u :::~~·o~P~:~

mají-li jejich rozsudky platnost ~O~~.~h clz"ncu tolt~o t~hdy projednávati,
Av~ak dle našeho zákonodárství dle ;Jatu8i"~~z obcan} .manželé jsou.
~ouce,:o, že by rozsudky maďarsk' ch ,a. ClS. 3 e,,;., 1:. Jest zcela vyzelstvl československých státníchY ř' slo~d~, •vYSIOVUjlCl rozluku manCeskoslovenské uznánY' a nabýti Pl~;s s~sn~.u 1~~hlY ~ýti,v republice
dov;oleno soudům maďarským aby . dO I' us, e e;n' eehoz tedy není
vzniklých 'mezi českoslove~skr;~ ~t:~?b~ch"rloz,lu~ových ve
111" rf~rcL." so d
tak
lm! pns usmky Poněse svym'
'd
Jl S na,
§y pn
33 T, bn,em
,z e \ žalobách
Maďarsku
]ormálnÍ
vzá,iem
ovýchto
J'inak
!Iakla' da'"
minktpro,,"'''_'o c. "zak., S Hm: souvisí dále, že dle bodu
'.Z<'"
n~n~em v"Maďarsku uznává se v man, t:~~tll1C~ obcanů jedině platnost rozsudků
,oV
, e, ne yla meZI Maďa:rskem a republikou
ndlJaka umluva, ndze ani použíti čl IV u' vod
Z e není věc é " I '
.,
. V'o.
,n.,
r.a.(lně'.ntázkoll
spor a nelze také použít~ § ~~s. usno~h c;skoslovemkých
.
.
místní příslušnosti poně~ad' ~. n., tery se ",bývá ryjest
příslušnost" ' ; R
z pn;dpokladem pro jehlO P'Ous~esení a nařídil prvému 1s~~~ne. e k u r ~ n 1 ~ o, u d zrušil napadené
O},azk:?u, jest, zda ku projednáván~' ,by ve V:,Cl dale jednal. D u vod y:
rr~slll~nym. K otázee té dlužno PTi~~~d ~~zepr~ soud tuzems~ý vubec jest
~ oveho z~ dne 22. května 1919, čÍs. 32~ \ ne ol ustan.ov;ll! zákona TOZo ~~ena len na tuzemce, poněvadž nik~l . z. \n"hzejmena § 13, nejsou
zmm y o tO;lll, že by se před is
e vosa 11 zákona toho není
p;,bHky ~eskosloven"\é a Pře~]lTs
3~zta~?Valy jen na příslušníky reCIzozemCI jsou účastni těchže
~
(). c. zak. vÝ'sllovně stanoví že
státu ve všech případech kd/ ra.v 1a p"ovmnastí jako příslušníci tohoto
pro požívání těchto r>ráv' jest s:1: s ,o, \~ stan~veno není, že podmínkou
ledy manželúm cizozemcům dán ll! ~W-.anS!Vl ve zdejŠí republice Jest
uku .?,!nželství, ovšem pod po~m7no:~:st, zalo:,~ti v tomto státě.~ rozb~dhste (§ 76 j. n., který plati stejně r'~ ze meh z.de společné poslední
Tet~ p,odmínce jest vyhově'll!o kd' l l , t~ze~ce Jako pro ci;oozemce).
~~~i ~a;~?ky~~ ~pu~!i1, ~ěli ~cS'le~~í ~:f:~~éa~y~~oV~~ří 1919: kdy ža,lood',
e vee?a pnslusnost dovolanéh
. lS e na Kral. Vmohra. ,u~odne~a. Dale nelze přehlížeti že () ~oudu,le dle § 50, čís. 2 j. n.
~:~ a ze }:czluka jeho, jíž se' žalo~tnz:lstvl byl? uzavřeno v tomto
ž . y rovnez v tomto státě. Okolnost yne doma,ha, má jeviti právní
I:k jest vyloučeno, že by rozsudky' ovd.napadenem usnesení uvedená
~ mamže.lství československých stáSt 1; ll! u,herských, vyslovujlcí roz~
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Pľlslu.šníků, mohly býti zde
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v~rzna.mu, poněvadž netýká se pří
slušnosti, nýbrž vykonatelnosti a nemůže žalobkyni, když mGhla zde
uzavříti platné manželství s uherským státním přislušníkem, odňata býti
mo,žnGst manželství z důvodů, zákony tohoto státu přípustných, zase
rozloučiti. Vždy! smlouva manželská liší se poOdstatně od čistě .obligač
uznán); a

nab~Tti platnosti,

jest bez

ních smluv a to pro jisté momenty, které posuzovati ulužno s hlediska
veřejnoprávního, a nespočívá právní dúv'od žádání, směřujícího k roOZ-

loučení manže,lství, v právním jednání uzavření manželství, spíše v tak,ových skutečnostech, jimž záko'n přičítá tak hluboce jdoucí působení na
poměr manželský, že uznává další trvání jeho za nevyhovující více podslatě a účelům tohoto státního zřízení a tudíž jeho rozloučení za nutné

pOikud se týče přípustné. Udržovati manžele v poutech takového manželství jevilo by se nedovoleným a vyžaduje toho j'iž povwha práva
rozlukového jakožto jus cogens, aby práva tuzemského bylo 'vždy použito, jevilo-li by se k docílení roOzluky příznivějším práva cizozemského.
Dlužno tudíž již s tohoto hlediskaposuzov'ati otázku rozlučitelnosti manželství, 00 něž jde, dle práva tuzemské,ho, kde, jak. již řečeno. rozh,ka
jeho právn'í účinky jeviti má. Ostatně již v dvcr. dekretu ze dne 15. čer
vence 1796, který dvor. dekretem ze dne 23. říjná 1801, čís. 542 sb. z. s.
znovu byl publikován, bylo v příčině SPoOrll o rozluku manželství c i z 0. zem c ú, z·d e s e zd r Ž II j i c í ch vysloveno, že v případě, že jeden
z obon manželů cizozemců zue se usadil nebo trvalé bydliště má, ža10b,V manželské jen dle zákonů té vemě, kue man žel s tví u z oa vře n o
bylo', poS'uwv:iny býti mají. Že by pak občanský zákon na tomto ustanovení nějaké věcné změny byl předsevz;al, nelze vzhledem ku znění
§ 370M. zák. tvrditi. Clánkem 1. a 2. II. konvence Haagské ze dne
12. června 1902 proOhlášena byla, sice ,rozlllka manželství c i z o zem c ú
jen tehdy za přípustnou, byla-li by přípustnou 'i dle práva jich domácího.
státu. K:onvence ta nebyla však bývalou vládou rakousko-uhersk'ou'
legislativně schválena, nestala se tudíž závnznou a ncdcšla a'n1i
schválení vlády republiky Ceskoslovenské.
Ne j v y Š š í S'0 U' d nevyhnvěl duvolacímu rek'uTsu.
Důvod.Y:

D6v olací rekurs není

odůvodněn.

ustanovení 'o

přislušnosti,

'nýbrž zásadu mezinár'odního práva soukro-"

mého, která nebyla zruše'na a-ni druho'u
dikční

normou.

Čís.

větou

§ 33

ob~.

z"'k., aní juris-

1808.

Prohlásil-li rozsudi výslovně nebo mlčky, že převzatých
plniti nebude, a podala-li následkem toho iedna ze stran návrh na
šeru smlouvy o rozslIdim, nemůže drn,há strana žádati za ustanoveni
vého rozsudiho.

~

o

~~Itol

roz~odčím soudě

ř. obzvl,íště

(Rozll. ze dne 5. září 1922, R I 802/22.)

l~dna 1;~k

dl~

pro~lascl

tO:ot~1 ::t~~~:ee~~ie;~~~~\'žve S~y:~u
vo

'.

,

~lynouc!ch. poněvadž

NejvyšM s'oud' sdílí názor

stolice, ie nániiotka nepříslušncsti soudu není odůvodněna " poukazuje
stě~ovatele na důvody napadenéhO usn,esení, jež jsou v podstajě správné
a nebyly vyvráceny d,ovolacím r"kursem. K jeho ,vývodúm se podotýká,
že dvomí dekrety, r,ekursním soudem uvedené, neobsahují positivníhO
1

K, návrhu firmy B., bJ. ustanoven byl nov"\ 1 h '
s t o I i c e jednak zamítl návrh odpúrce (firm} (}Z c;dce, s o II d p r v é
o rozhodčím
ze hdne 23. února 1920 byla prohl/s~
ave O.), by smlouva
'l
II ena za neplatno
. d k
us tanOVI za 10Z cdčího kterého firma Pavel O '
. li, Je na
Jindřícha
mallrnd":~lOvah,
na místo
'd' t. V-a,. Ladísla,:a C-a. D ú v'o d"' . Dle' roz
10 CI smlouv
~l
az
d
s
1
ana
Jmenovati
jednoho
rozhodčího
a
ředsed
",
J. me a
k
obchodní a živnostenská komora Tak se . Pt I J u r~ozhodclho soudu
II d _, fl
P
.
l S a o mdrech V za
o ~l rmOll ~vel O. jmenovan.í, onemncnl'l a o~l'ámil do is~'
roz7. ledna 1922, ze pro nemoc vzdává se svého úkolll Kd
trn ze. dne
zO13.s
ledna
bylo
navrhovatel u s d'l
"
y,: fIrmy
.o dopIsem
' '1922k
' zástupeem
, ,
e eno zastnpcI
Pav I
.
vyzvou u Jmenovam nového rozhodčího d 14 d O ' ~
smdllou§vu O
dODosem z 26.
za
aVf 1 e
583 c r s opírá firm P
1O
~
, zrusenu.
třujíc v prohlášení 'ro~h~dčího V- a aod ,a~~ , ,'k Ol re~n~é okolnosh, spanávrhu zřejmě mylně zákon vykládá CpleJ1l :1 ou. "ez, v t,omto kusém
smyslu slova, jest projev abstraktn{ n~hO!kdo~epren~ d!e obecn~~ho
J. V.;a zřejmě llkazuie na příčinu lež' .~u 0:
ezlto sd.elem rozhoOdclho
vo
d k·
~ICl TI11mO Je 10 vul'
Nejed'
o pnpa, de bv byla smlouva rozh d
na se
snad
bodu 1
c. s.
dle .§ 581 a 583 c. ~ s. múže býti cd~t:;~~~a'
Od~ho;ren.od usta~~ve~ím rozhodčího, za něhož vybrá~
rti~,LC!OJl
1~e dVe omosl! ~a a prcfilásil, že by úřad tento
vysI~vtl, ze smlouva 00, rozsudím ze dne
Tocl: D u v o ~ y: Stěž?:vatel (firma Pavel O.)
. s.m ouva rozhodcl mezi mm a firmo,u B poOzb la
lmdnch V. zřekl úl<olu rozhodce Dle § 58~ o vY
smlo,uva o rozhodčím
b'"
v
v. l. s.
smlouvy O rozsoudí ' o.0z yva moci, kdyz roOzhodcé,
n~?atřičně prodlužuje vykonávati své ~á,~ck~erou st;Hl:OU, odepře nebo
Ptl!al, hyl převzal. Rozhodce Jindf h V az y, ktere, hm, že jmenování
sveho dopisu ze dne 7 ledn o 1922 .:c 'I" Jmenovany stěžovatelem dle
prohľaSI,
'1 •
.
v
, rezene 10 předsedovi
o h d "'h
'
ze zdravotní jeho stav m b"
r z o CI o soudu
. ~, ~am, aby na dále zastával úřad
rozhodce a této své lunk
~ro?lásil, že úřad rczhOdcec~a s~ál:z av~. Toto prohlášení, jímž zřejmě
radIti pod pojem oeepření převzat', z~stav~Íl ne~hce, dlužno zajisté poct.
"'zšeobecné

ll;t~noPO,v~n~ostI, ~~ přijatého

Jmenování

zn,a}ne?a nejen trpné chování se rozllO~em S ?83" c~s. ~ c. ř. s. »odpírá«
~Iasem, a!~ si je' odůvodněno nebo ne DO, ~:dknybrz I vyslovné jeho pro:S 5.~3 c. r. s. důvod pro návrh stěžo~~t
cm toho lest zde ve smyslu
o plZ tuto jde, byla prohlášena bezúčinno~ ele;.!by smlouva o rozsudím,
vyrokll, projevil tím j svým dopisem' 1. S~ezovatel, domáhaje se tohoto.
prohlás!:, že následkem odepření' Jmdř~~h ne 26. l~dna 1922, v němž
rozhodCI sm10uvu považuje za z

rr~u !ýiimečné sudiště
pn

llnk~l

rozsudího

v

rozhodce, jÍm jmenovaného

v takovem případl' smlouva o ro
pozbude moci a musí v tom

a V-a, dale

v~~:'C~~~~1 ne?O~hybně"

':.'

spoluúč1I1kovati
že

neposkytuj~

zaručovalo
'd~ )e~t ~teuy Jen spraved1ivo když

zdS: 1

.

l~,

1

za: II

,

ktere mu

jez neproveditelnou se' stala

'. k
'
pllpa
e narok 'na jmencvaU!
, , nového roz-'
bsudího
' " Jd
o pravo
slabší ustoupitI
silnějším
, eZllClnnou.
II naroku o prohlášení smlouvy
Nejvyšší s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekur su.
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Důvc.dy;

"Odepříti" plnění pOOlinností rozhodčího soudce § 583 čís. 2 c. ř. s.)
znamená, výslovně nebo mlčky pf<Ohlásili, že povinností těch plniti
bnde. Na důvodu, proč jich plniti nebude, nezáleží. Možná, že rozh,),te,r
nemá krom své vůle žádného. důvodn, možná, že má důvod, pro
dokollce povinnosti ty plniti ani nemůže. Po důvodu z~l<on se
slaví jedině na skutečnost odepř,ení. Důvod přiide na přetřes teprv,
o to, má-Ji rozhodčí straně nahraditi škodu odepř'ením zpusobenon,
tn teprv rozvine se otázka, byIo.li odepření zaviněné či neza,jjn,ěné
(§ 584, odstavec druhý, c. ř. s.). Při tomto pojetí výrazu
jde pak .ovšem o srovnání předpisu § 583. čís. 2 s předpisem §
stavec prvÝc. ř. s., jenž rovněž předpoklMá, že rozhodčí odepřel
svých po,vinností. Prvý předpis opravňUje strann k návrhu na "rl"em
sml'ouvy o rozsudím, druhý k žádosti na jmenov:iní iiného, rozsudího.
práva arcl nemohon vedle sebe obstáti i jest otázkou, které má
nost, když ohě jsou v rozporU t. j. jedna strana navrhuje to a
odpověď nemůže být log-ioky sporu.
ono, jako se zde stalo.
zřízení' nového rozsudího předpokládá, že smlou"a o rozsudím
Navrhuje-li tedy jedna strana zřízení nového rozsudího, druhá.
však, uží"ajíc svého práva na zrušení smlouvy, prohlašuje, že ji 7r'''<'';'
je tím návrhu prvé strany na zřízení nového. rozsudího odňa't ,,"'WB'!"
podklad; ježto smlouva dále netrvá. Zrušení smlouvy závisí tudíž v
kGvém pNpadě jedině na vůl! druhé strany. Zákon sice vyjadřUje se
jakOby zrušení nastávalo teprv výrokem' soudu (§ 583) Ia' ",ikoliv
prohlášením strany, avšak zákon nezůstavuje to uvážení soudu,
či nechce·li zrušující výTok vynésti, nýbrž ukládá mu, že zrušení
sloviti m u s í, takže prohlá'šel1í strany, že smlouvou dále vázána
nechce, jest konstitutivní, VýTOk SGudu na jehG úkladě učiněný
pouze deklaratorní. Uplatňuje-li tedy jedna strana právo na zrUSl,n
smlouvy, nemůže oproti tomu stmna dr,uhá žádati zřízení nového
sudího, ježto zřízení rozsudlho ,odpadá, zanikne-li smlouva sama.

;,;,C, JíhalJČni

i

dle § 1,2 zakonao drObných

pachtýřích čís.

hospodařské správě ohlásiti bylo a dle § 15 tého'

Důvody;

E • ·.•

lcd~e § 9 nesp. říz., j~st ovšem oprávněn stěžovati si do ro«hodnutí
nzem ne~P'Ornen: kazdy, kdo se soudním opatřením pova,žuje za stí···~'~;;1v;).~e,"~s;v~ch pravech. Ve SVÝch právech za zkrácena může se "
Jen,kdo Jest ZPůsobilým práva míti. Vrchní. správa stát:~
.o~{)bou, n~'~! ZPůs?bilOU k právům, majetek jí ke

maJe!kem JeJlm, nybrž majetkem státním. Není
Iy.Jrdí-li.stí'žnost, ze každý zásah do majetku jí svěře'uého jest

lv,1~~~~~~~~~~~~i~~~;~~t:~~~i~:

,neb'O!
vrehní. správa
,iichnefJ.:lže.
Zda subjektivních
se stěžO'vate!.práv
poa nabýti
uS'il'ese~l'm, jest '?všem ponecháno jeho po~i\~~ii~d~ť~~o~e~
jeho, ktere by rozhodnutím soudním
Ost:J;.'Je':h'f"ň~'osuzllie soud, zkoumaje oprávnění stěžovaJtelovc
~ "názoru rekursního so.udu, že vrchní
opravnena, stěžovati' sf vlastním jménem do
Čís. 1810.

Pro žalobu opOsiční směřujíc' r t'
k'
.
ueplatikratší lhůty § 575 c. ř. S.1 P o I exe UCl vyklizením najatého bytu,

Čís. 1809.

(Rozh. ze dne 5. září 1922, R I 989/22.)

318/1919 naro
,s~u,
,
'k
vy' sledek . d ' ,
...
z za . tato
:
. Je ,n~m s p'acht~nokresuímu ';iJudu oznámiti mohla.
tedy na !,nancm prokurature, by podala rekurs pwti us
;
doručen' t -- ., k
.
nesen"
•
!v
a, ez .. ~1 ~ reSnIm so,udem nařízeno bylo. Vrchní správa
k .sÍlzn5'~t! opravncna a bylo tudíž stižnost zamítnouti.
Ne J v Y S S I S {\ II cl nevyhověl stížnosti do odmítacího usnesen;.

n,'cI1ltVhlv'

,

°

Vrchní správa státních statků rum! oprávněna stěžovati si do nsne!;ení
j(mž rozhodnuto bylo o požadovacím právn drobnýCh pachtýřů k
'Mm, dříve c. a k. rodinného inndu nyní Československého státu.

nař. vlé.,dy ze dne 4. června 1919 čís 313 sb z a ). t t l'k
P ok
t
'v
••
' . ' ,n.
}es o 1 or ura ura ~pravnena zastupovati jmění toho druhu před .. _

(Rozh. ze
,

ďne

S'.

září 1922, R

I 1068/22.)

P.rotiexekuci n.: vykJ;izen1 b t l "
,
domahal se dodržení,/ájemní smi u vznes dluzmk, zalobu oposiční, jíž
li e e žalobu zamítl o cl vola ~UVY. Pro e e snl S.o 11 d p r v é st '0'ježto bylo p'odáno p,~ uplynutí 8Cdl. ~~u. d §Odmítl ž~lohwV'O odvolání,
Soud zrušil 'Odmítacf usnesení enn~'d\uty 575 e. r. s. Nejvyš.ší
o"vo odvolání vyříd;l: jako včas ;o~~f. \1 soudu odvolacímu, by žal.ob.-

Do usnesení prvého, sondu, jímž uznám nárok drobných pachtýřŮ, .
jim byly dle zákona ze dne 27, května' 1919, čís. 318 sb. z. " 'll., nn"tem'

peny do vlastnictv.í pozemky dříve C. a k. rodinného fondu nyní
slovenského státn, vznes'la stížnost vrchní správa státních statků.
k u r sní s o II d stížnost odmítl. D ů vod y: Jde o nároky dNlbulýcl
pachtýřů na posto,up'ení vlastnictví k pozemkům původně C. ll, k.
dinného fondu, nyní Československého státu dle iákot1a z 12. srpna
čís. 364 sb. z. a n., zejména § 1 čís. 1 a § 3 čís. 3. Dle služební ;,nsi'rlll<:e,
pro finanční prokuratury (nat. mini. ze dne 9. března 1898, čís. 41

Dů

ve dy;

Žaloba oPoskní, 'O jakouž jde 'll , "
,
,
,p'Ommutí nájemních smluv (§ 574 ' ,ep)tn k zalobam na zrušení nebo
z.a:hování nájemní smlouvy, nes,p~d~ s. , lež"to p.ráv:'e InaDpak domáhá se
c. r. s., neplatí tedy v řízení '0 ní d, po.d ~redPls § 575 o:dstavec prvý
.a bylo yrotG odvolání proti rozs~d~~la: lhn!a osr~,denní ný-brž 1~ denní
e ~2. kvetna 1922 do,rucenému
dne 6. cervna 1922 podané vzhled
ern nta, svatek dne 5. června včasné:
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Čis. 1811.

Proti výpovědi z hospodařeni na zabraném statku (zákon
8. dubna 1920. čís. 329 sb. z. a n.) iest připustna pouze stížnost.
dle § 561 a násl. c. ř. s. nelze tu použitl
(Rozb. ze dne 5. září 1922, R I 1072/22.)
Proti výpovědi ze zabraného majetku vznesla hospodařící osoba
milky, o nichž s 'o ud p r v é s tah ce zahájil řízení dle§ 561 a
c. ř. s. a rozho:dl rozsuclkem. O d vn I a c í S.o u d zrušil napadenÝ
,udek s předchozím řízením, p'Očínajíc nařízením roku k ústnímu jeclmí.ni,
a odmítl námitky. Dů vod y: Soud odvolací, přezkoumávaje
r.ozsudek shledává jej zmateon·ým a to' z těchto důvodů; jak ze
zřejmn, podal Státní pozemkový úřad v Praze po rozumu §§ 12 a
náhradového zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n. še,;\lrně~.
síční výpo'věď Vojtěchu Z-ovi jak,o osobě h.o s pod a ř i c í. Proti
povědi pHsluší po rOZlImu § 20 cit. zák. 'Osobě hospodařící dú 14
ode dne doručení výpovědi stížn'Ůst k nadřízenému S.oudll z dúvo dů,
nebylo šetřeno ustanovení tohoto zákona. SOiud rozhodne v řízení
sporném s konečnou platností. Jest na bHedni, že nejedná se tu o
pověď ze smlouvy pachtoivní, nýbrž o výp-Gvěď z hospodaření,
nemusí býtt ani' poměrem nájemním, vždy! lze dáti výpovEď, a to
v prvé řadě pravidlem, vlastnikll nemovitosti. Již z toho, .že v'·nn,ve<1
se dává vlastníku, jest zřejmo, že výpověď, ktemu upravují přledpilsy
§§ 12 a násl. náhradDvého zákoua, není výpovědí nájemní, nýbrž v',nnvpm
sv~ho dfllhu, uprave'nou zvláštním zákonem. Zál<on tent'Ů upravuje
v § 20 poř"d stolic a dopnuští pouze stíž,nost a to jen Z důvodu, že
. bylo šetřeno ustana-vení náhmd,ového zákona. Proto není přípllstno
výpovědi z hospodaření podati námitky dle obdoby c. ř. s. a
takové námitky jako nepřipustný. právní prostředek odmítna-uti.
S.oud stoli<oe prvé o námitkách vůbec. zahájil sporné řízení a
i rozsude'k, j-ednal a rozh'Odl 'O věei, která vůbec na pořad práva ne!'ří,;tu',C
Námitky pro-ti výpovědi z hosP.odaření lze uplatňovati jedině a
stížností a rozhoduje o nich soud nadřízený pouze v řízení ne:spC'fU'eu"
Jest tedy zmatečností po rozumu § 477, čls. 6 c. ř. s., když soud
stolice sporem rozhodl 'o' věci, která vůbec na pOřad práva nepatří.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl rekursll.
Dúvcdy:
Rekurs jest bezdůvodný, neboť usneseníodvolaciho soudu hoví
věci a záko,tlu a vývody stěžovatelů nejsou s to, by vyvrátiLy
důvody, přičiněné k usnesení, jemuž odp'Orcváno. Námitky .a sporné
ve smyslu třetího. oddílu sesté hlavy civilního. řádu soudního měly

místa-jen tehdy, ·kdyhy šlo o. výpověď z pachtu po rozumu §§ 561 a
c. ř. s.; zde však dána výpověď z hospodařen,í na zabraném
dle §§ 12 a násl. záJmna ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
kona náhrado,vého), proti které se dle § 20 téhož zákona připouští
'stižno-st, o níž rnzhoduje soud v řízení ne~porném,.

(;ís. 1812.
p\idy•. drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919,
a n.).

,CIS. 'HI> SI>. Z.

Pojem »střídavého· pachtu« nevyžaduje, by pachtýř najal si pozemky
od téhož vlastnika p o st n pně, nýbrž mohl je míti naiaty též ve dle
ebe.
(Rozll. ze dne 5. zMí \922, R 1 1093/22.)
Požadovatel měl od vlastníka najaty pozemky "kat. 554 a 571 od
1900 do roku 1912, pozemky čkat. 356/3 a 357 od roku 19M až do,
PožadOvací nárok na p.ozemky čkat. 356/3 a 357 byl obě man i ž ~
ou cl y zamítnut, -r e k u r sní m s'O u cl e m z těchto, d ů vo d ů :
BI,;,~~,d.~~~
v dílcovém pachtu (§ \ (4) požad. zák.) nelze tu
pacht nevsto,upi) na místo původního, ""opak oba
let vedle sebe.

i,{j0i~~~~~,~;~~;~d~a,oplllě

II

d zrušÍ'! usneseni obou nižších soudů a uložil prvému
řízeni, zntÝvu rozhodl 'o pnžadQvacím

popřípadě

1919, CIS. 318 sb. Z.i a n., stříneruši po,žadovaciho námku ·pachtýře.
:c1t~~;~;:~<ii~ jen doslov zákona" bylo by vzhle»
a »dílcový pacht«, ovšem lze Tvrditi
ustaTIloveill'i může se dovolávati pouze ten, kdo od téhot
II 00 s t u lY n ě různé dílce po:zemků, t. j. mís t o jednoho
" ·pozděii do pa"htu dilec jiný, - že tedy dotčené ushtnovení
. .mlsta v tomto, případě, když stěžovatel užíval 1l0žadovaných dílců
pozemků v Ú'~bě pel r'Oku 1904 do roku 1912 v ed 1e dílců pozemků č. k.
554 a, 57~. ~ez"vyklad ten ifieob~toií, hledí-ll se k zákonodárcovu úmyslu,
.dIe ne~oz zaleZl na tom, zeh pozadovatel měl po' zákonnou dobu od téhož
vlast?lka v pachtu st e j",'oll t. j, s'tejnč velikou plnchu zemědělskou,
nik·oh na tom, zda byla po celou do"u t á z' pl,ocha v· pachto n'
',',.
'd
t l '
v lm lIZIVam
P?za o;,a e e. Tak lpmu j v tomto Nípaclě. Požadovatel má po celoll
d?bll zak.o,nnou (1894/lJ~0 do 1919) v pachtu (pndpachtll) 'Od téhož vlastmka v teze obCl zemedelskoll ploclm 69a 95 m' a nevad' "d'
k
1912 m'l
ht"
"
.
,
1, ze o fO' II
.
e pa:,' ~vanu vetsl plochu, ;otiž do roku 1904 pozemky Č. k. 554
~ . ~71 ve vym~r~ 1 ha· 76 a 24 m a 'Od roku 1904 do r.oku 1912 tyto
a.~~:ce pozemkll .c. k. 356/3 a 357 ve výměř,e 69 a 95 m'. Důvoď, PTO' který
U!Z~I s~udy zamltly požadovací nárok stěžovatele, nc!zé tudíž umďttl za
y
:ravn , 1 bYI,O prota- p·odIe § 16 nesp. pat. vyhověno mimořádnému re. rSTI d~volaclmu, a.,P?něvadž ostntníokolnosti, pro p'ožadovací nár.ok
~ozhndne, neb~ly zJls~e'l1'y, byla srovnaJá usnesení nižších s'Ůudů zrll.
sena a ckresmmu S.olIdu ul.oženo, by, doplně PO případě řízení znovu
rozhodl o nároku stěžnvatele na dílce pozemkú č.k. 356/3 a 357: '

l
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Čis.

1813.
Dúv.ody:

Ovocný strom. třebas ojedinělý a třebas na
náleží ku podstatě svěřenství.

poz~mku. zemědělsky

obdělávaném.

O~ozh. ze dne 5. září 1922. Rv I 340/22.)

Dne 18. února 1920 pr·opadla se následkem d·olování pr'ovozovaného
žalc>vaným těžařstvem půda na pozemku, náležejícín: k rodinnému sv";
řenství C. "čímž zničeno bylo o·sení pšenice," vyvracen jeden dorostly
hruškový 'strom. Svěřenství uPrázdnilo se dne 25. března 1920 úmrtím
Car los a C. a svěřenský s-G'ud přenesl správu a užívání na Dra Alfonsa C-a
s účinkem od 25. března 1920. Zalobě, j.íŽ domáhala se pozůstalost 1>'0
Carlosu C-ovi na těžařstvu náhrady ško·dy za zničené osení a vyvrácený
strom, bylo oběma nižšími soudy vyhověilo, o~v·o~a.cí_m sou~
dem z těchto cl ů vod ů: Návrh na změnu rozsudku oduvodnuje zalovana
tím že věc sporná byla soudem stolice prvé nesprávně po·souzena Po
stránce právní kterážto vada po náhledu' žalované spočívá v tom, že
soud ten -neprá~em přiznal žalujk1 pozůstal'osti <oprávnění k žalobě, a,čkoHv
uplatňovati nárok zažalovaný hyl by oprávněn jedině opatrovnfk svě
řenství. Vzhledem k § 630 obč. zák. a ku §§ 228 a 254 nesp. pat. byl
by ovšem jedině opatrovník svěřenství býval C"právněn, zahájiti spor,
kdyby škoda, o kterou jde, dotykala se samotné 1>odstaty s~ěřenské.
Tomu ale není tak Pozemek, -o nějž tu, jďe, pozna'čeu jest v, deskacb zemských jako role a že .rolí skutečně také až dosud jest, vys:vítá z. toho,
že bYl oset pšenicí. Domáhá-li se nyní žalující po-zůstalo st nahrady
škody vzniklé tím, že na poli tom zničen<j bylnose~í, \lodá~á ,se již
z povahy věci samé, že jest to škoda na 1>lodech, ktera s porusemm pozemku iako tako-vébo nemá pranic společného. Nejinak má se věc i· se
škodou' vzešlou vyvrácením hrušky. Zkáza óvocného stromu mohla hy
-ovšem' za jistých oloolností mítI vliv i na podstatu svěř<mství, kdyby
snad ll'a· vždy, nebo snad na dlouhá léta zničeny byly ro-zsáhlé zahrady. K tomu nemůže však nikterak býti přirovnáno, když zn;čen hyl
jen jediný štěp a k tomu ještě na pozemku, jenž v prvé řadě jest určen,
ahy pěstovalo se na něm obilí. Všude,' kde pěstují se ovocné stromy
v značnějším množství, zlachází tu. i- tam některý ze stromů, ,-- do,časn~'
užív.atel pozemku pravidelně zasadí na mlstě zašlého stromu mlady
a strom starý přijme jako kaž,dý jiný plod, jehož mu vilda poskytla,
Nelze proto zde i když mičen bYl strom, mluviti 'o· škodě, která zasáhla
podstatu svěřen~tví. Škoclo,u, o kterou zde jde, byly fudíi jedině plody
svěřenství - pokud se týče jenom tatu škoda má hýti nahr~žena ,a práv.ě
tak, jako byl hy oprávněn podle § 631 obč. zák. domáhatil se náhrady t~
dO'časný majitel svěřenství, může tak učiniti i jeho pozůstalost (§ 547 obc.
zák) Dokud se tÝče přihlásivší se dědic,ohzvláště když tenlo jest i ná-.
stupc~m svěřenství a když mu j<l'k správa, tak užívání pozůstalosti a to
i svěřenské byly již svěřeny (§§ 511 a 631 ohě. zák.).
N e j vy

ŠŠ1

s·o II rl přiz'nal žaluiíCí P011ze náhradu za znličené osení.

Co do 'náhrady škody za zničené osení pšenice v nesporné výši 73 Kč
43 II sdílí dovolací soud právní náwr druhé st-ojicea poukazuje dovolání
ŽalOVaIl~ flrmy, uplatňující dovol'ací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. na důvod'y
odvolaclh-o .soudu ~,do?atkem; že se zde jedná -o náhradušl<ody' za
, .oselI nastavsl v unoru 1920, tedy před úmrtím zůstavítele anikoHv
nah:adt~, š,kody o zallšl~u skli"z,:ú sporné pše'nice, pročež aktivní legi'tiZahljlCI pozustalosh nevadl okolnost, že majitel svěřenství zemfel
žněmi v březnu 1920. Jimk nelze dovolání upříti oprávněnosti. Dle
-obč. zák. příshlŠí majiteli svěřenství nárek pouze na po.žitky svě/ .•.•·~~;fs~~i;~~s,~s.~t~a~~tku a nikoli na jehopo-dstatu. Stromy jsou dle § 295 obč. zák
'.1
'.
pozemků a nemovitými věcmi práv-ě tak, jako pozemky
a pr.olo patří ovocný strom k podstatě svěřenství", pouze ovoce
;Y;;J:~~i~~P.tO::'~Ž;I~ť)k~~u'mn:;Ani
dle doslovu ani dle smyslu uvedených míst zákon. nelze uřihlížetí k tomu, že jde v tomto případě pouze
na po,:,;mku, ,ie.už v prvé řadě jest určen k tomu, by' pě
obilI. Spravll'Q.sti tohoto názoru nasvědčuje ustanovení
přiSUZUje požívateH pouze dřív! poražené dle prakmeny ovoonÝch s·,omu. Kdyby byl správným
nebylo by přesné hranice mezi podstatou svěf,t~i~jť~~~~fvj;'~F:{'~~~~' ačkoli'\" nelze se obejíti bez jasného a spo~\
smě!'l; vzhledem k ustanovení §§ 618 629

;

~~~'i/~~~i~t~~~~~t~k[::~!~tOohČ.
a §§ 224,
225, 226, 229,
243, 244
~ 254
tedy k '~od~ta
tě svěřenství
a nikoliv
ok žalující

•

'mem Dpravnena domáhati se náhrady škody za
Čís. 1814.

Opa!i'eni Stálého výboru. Národního shromáždění repUbliky Česko
§ 54 ústavní listiny ze dne 25. srpna 1920 čís 494 sb a n., o uprave a ú~~adě cen mlýnSkýCh výrobkít.
••
• z,
d I<do ~yl pachtyrem dll.e 1. září 1920, musí zaplatiti celou moučnou
ávku, trebas PO t~ pachtýřem bÝti přestal

slovehs~é PO~le

(~ozh~ ze dne 5. září

,

dvoru '(Ch. byla předepsána na základ. ze ~ale~~ vyboru Ná".?dníbO, Shromážděn, republiky Českoslo:
ne. _..srpna 1920, CIS. 494 sh. z. a n. k úhradě nákladů s '0.•.... '.
Se zlevnemm ,mc.ukyp'~o vrstvy méně majetné dávka. 4065 kč
•.
Kč ~~ ustanov~~l § 6 qpatrení ve dvou lhůtách a to jednou polovici
h ~ne 1. rt!na 1920 a druhou polOVicí 2032 Kč 50 h dn'e 1 d b
Strana zal-ovana byla do prosince 1920 pa ht"
d
. II na
".
konč!l_dl: snjlo_uvy pacbtovní 15. prosince c 19~~en~1 V'Dru ~ C~. ':
PIOvadeclho narbe·ní ze dne 23. září 1920 " 541 e § 6 opatr;m
strana žaluiící dávk t t
_
" ClS.
S h • z. a n. prevatele této, půd a
u u o na ~alovaneho jako· skutečn.ého užíSPlátku 2032 KK 50v~z;:~a ah~i b~ tutdo d~vku zaplatil. Týž skutečně první
.
" r Vl, a·e o eprel druhou splátku 2032 Kč 50 h
.'
".

Straně ž~l~iíCj ja~ovlastnici

1922, R,v 1430/22.)
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dne 1. duhna 1921 splalnou žalující zaplatiti. Žalobě o zapravení této
splátky jl r o c e sní s o u cl jl r v é s t o I i c c vyhověl. D ů v o cl y: Dle
§ 4 pro,vádčcího nařízení ze d,ne 23. září 1920, čís. 541 sb. z. a n. je pro
povinnost, platiti dávku, a ])TO ustanovení její výše rozhodným stav katastru daněp'Ozemkové dne 1. září ]920. P o zdě j i nastalé změny nemají vlivu na předpis dávky. Dle názoru soudu má .tudíŽ dávka pcstihno,uti výnos h[)spod~řského roku 1920 a žalující, která jako, vfastnice půdy
v roce 1920 hospodářského v~'nosu z uí v r. 1920 nedoCílila z toho dllvodu,
že pcužívání její příslušelo v roce 1920 straně žalC\vané, jest oprávněna;
přesunouti na ni cel'Ou dávku bez ohledu na to, že pol'Ovina dávky splatna
je teprve 1. dubna 1921, kdy stran'a· žaIovaná nebyla již pachtýřkou. Dvě
lhůty splatnosti ustanoveny byly oČÍ'vidně, by ulehčeno bylo
dávky, a pak asi z důvodu toh,o, že pro-váděd nařízení bylo pozdě
dáno a následkem toho předepsání dávky se značně zdržel,o. O II v u I a
s ou d žalobu zamítl. D fl v o .dy: Odv'olací dův'od 'nesprávného
zení právního spatřuje odvoliní v tom, že prvý soudce, vykládaje
správně opatření Stálého výbmu Národního shromáždění ze dne 25.
1920, čís. 494 sb. z. a n. a vlád. nař. ze dne 23. září 1920, čís. 541
a n. vycházel z mylllého, hlediska, že dávka, k lejímuž zaplacení OliVUl"'",e.
odsoudil, má p'Ostihnollti výnos hospo,dářského roku 1920" že ji má
vlastníku pÍldy nahrad;!; pacht,"ř, jenž pozemků v roce 1920 nnn7ív"
Odvolání jest oprávněno, nebol náhled prvého s'oudce, že dávku má
hraditi vlastníku výhradně je,u pachtýř, který měl pezemky v
v roce 1920, nelze přivésti v soulad se zákOnem. Opatřením· Stálého
bam Národního shr'Omáždění ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 sb. z. a
byla, zavedena dáv,ba za tím účelem, aby bylo usnadněno zásobován'
majetnÝch vrstev obyvatelstva moukou a moučnými výr'obky na
tříd zámožnějších (tak zv. "mcučná dávka«). Dávkou touto byli postl:žel\
mimo jiné také maiitelé půdy, ji'tnž však dáno právo, by ji p~e~'::1~~
užívatele (pachtýře) půdy, jejíž čistý vý,nos položen za základ
dávky; dávka ta byl,a splatna Ve dvou l'óloletních lhůtách (§ 6). OP"třen~
které vláda ohledně moučné dávky učinila, byln vypočteilOna
nebo,f nahylo účinncsti d'nem 1. září 1920 a pozbylo platn'Osti
31. srpll'~ 1921 (§. 10). Pr-ováděcí nařiz,ení k tomuto opatření StáléhO'
boru Náro<lního- s·hromáždění (vlád. nař. ze dne 23. září 1920. čís.
,sb. z. a n.), provádějíc bUže § 6 'opatření ustanovuje, že dávka jest
Ve dvou stejných lhi'ttách dne 1. října 1920 a dne 1. dubna 1921
a že vlastník půdy jest ,oprávněn po'žadovati od' skutečných
púdy plnou náhradu dávky, wplacené z pozemků ji:'1li užívaných (čJ. I.
Otázku, který užívatel (]lachtýř) je PDvin,en, nahraditi zaplacenou
vlastníku pozemku - z-da výhradně jen ten, kdO' jej užíval v r,occ
či i ten, kdo jej měl v užívání též v ruce 1921 neřeší ani
StáléhO' v:<'horu Národního shromáždění' ze dne 25. srpna, čís. 494 sb.
a 'n. 'ani vládní nař. ze dne 23. září 1920, čís. 541 sb. z. a n. a lir
-dlužno r'Ozřešiti s p'O:užitim § 6 obč. zák., jenž praví, že zi1konu
dán jin:)' smysl, než který vyplý'Vá z významu slov v jich souv""lmm.
z jasnéhO' úmyslu zákonodároova. A po této stránoe má soucl Aň"n""'
na rozdíl cd soudce prvého za to, že k náhradě mouooě dávky není
vinen výhradně snad jen ten pachtýř, jenž měl pozemky v pachtu v
1920, nýbrž i onen p'achtýř, jenž mel pozemky pachtovátl"f v r'oce
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a dosph" odvolací soud k tomuto n'
,
.
k t·'
.,
azoru v uvažení
IlISY nes yaJI neJmenŠI Opory pro
'hl d kl ' ,: ze uvedenc pred_
který sdílí 1 SOUdce prvl" a že naopnaka e,'
ery haJí žalUjící strana a
'
db'
uSlanovení
p Ia t I na o u od 1. října 1920 do 30
1921
; že uve d
ene' opatření
po,s tiže'
b
(
.
zan
a
zc
astat
'
d' k
~ ne oso Y zdmožnější spotřebItel'
ě ~
,11I. av ou tou
davku, t,u ! hěžn~ ch příjmu (§§ 2 a 4 o;a:ř:n~rrs~,t~,~vate~e) musil! hraditi
shromazdení ze dne 25. srpna 1920 -'. 49
a e o vyboru NárOdního
tomu , ze
- d'av ku tu má hraditi ten pacht"
' C1S. 4kt
sb . ý'
z a _.,
n ) naSve'd'cUJe
. spíše
) r, er mel pozemky v pachtu
v době, když dávka měla bÝti z pl
i ustanovení § 1099 ohč zák . a _ac~n~. Ze tomu tak, tomu nasvědčuje
pachtýři, předpokládi PřÍ tom"s~~z, _u la~aJe vybýv4ní břemen a dávek
p~cht dosud trval, a 'zajisté je dale~z;e~me, že v ;lebě, ,kdy dávky dOSPěly,
davek, lež dOSpějí k placení teprve o o, ty chte! U}OZltl pachtÝři placení
vedl by k vomu, že, kdyby na ř PO ~ ~n'Če,ll! pachtu. Názor cpačný
I?Iet, b,;, musÍ'! pachtÝř, Jenž měf 'o:oucna davka byla r':.zPočtena na
y
davky, davku tu platJti, ač pacht jeh~ ti' mk ..':: pach!~ v dobe předepsání
neVYhnutel'n'" k tomu, že kdYb avna~ Jl'; ,:;koncl!, názor tcn by však
nezal)echal, by vl;stník %ruho}~rát~~m~~~:ře~ 1. dubnem
mUSIl mkncuti sám, poněvad' b "
_, ~:" ne 1. dubna
Od d~lVe!Slh,o pachtýře
pachtýři
ji uloži/l r. ~O~I Jl T
11'"t
k ~.
. o zaJlste zakonodárce
. ez o pa Jest nesporno, že pacht odvoodp{,rk~vni z'lPlatiŽle:odv;Iatel moučnou dávku dne 1 fťjna
[~:]r~~.~~rl(
nema tato z· tohnto důvod l ' ničeh~i více
a.obno'"i·"] rczsudek prvého soudu.
v
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poměrů,

nast,alé po dni, kdy vstoupil v účinnost, kterÝ pokládá za kritický, a umožňuje mu tuto přímočárnost nepatrnost dávkY, která nedovoluje mluviti 'o křivdě. Že zákon nebere zřetele na to, zda POl kritickém dni
1. září 1920 v době platnosti zákona (od 1. září 1920 az do 31. srpna 1921)
změna v držbě pozemků nastala, plyne také již z toho, že dávce podrobuje držitele vši púdy, jak zemědělské, tak lesní, vinic i zahrad, a v tom
jest j pMa, kde sklizeň v té době třeba nenastává, ano braní užitků po'
celou,řadu let je snad vyloučeno (lesy). Toto skryté stanovisko zákona,
že pro povill!nost, platiti dávku, jest rozhodným den, kdy vstoupil v pů
so,bnost (1. září 1920), prováděcí nařízení vlády ze dne 23. září 1920,
čís. 541 sb. z. a n. zřetelně a očitě zauj,alo. Stanoví v čl. 1. čís. 4, že pro
povinnost, platiti dávku, j,a'kož i pro její výši, jest rDzhodným stav katastru daně pozemkové dne 1. září 1920. Pa!diťale tak a den ten je rozhodným pm vznik povinnosti vlastníkoVY," on musí dávku platit, kdybY
třeba hned 2. září 1920 byl po-zemek prodal, tedy, může-li vlastník dávku
přesunouti na pachtýře, jest den teU' důsledně rozhodným také pro povinnost pachtýřovu, nahraditi ji; kdo byl pachtýřem dne 1. září 1920, musí
vlastníku celou dávkuhradHi, třeha hned v následuiících dnech pachtýřem býti přestal, i nemá tedy nároku na repartici po,dlemíry času,
po kterÝ v době od 1. září 1920 do 30. srpna 1921 v pachto,vní držbě se
nalézal. Dávku arcil jest splatiti ve dvou Ihutách, totiž ,dne 1. října 1920
,,, dne 1. dubna 1921, ale tím jest určena jen doba splatnosti, kterou
přesně lišiti dluŽ!no ,od dobY vzniku platehní povinnosti; povinnost vznikla
dne 1. září 1920, splatnost však nastalapdo vicí dne 1. i'íjna 1920 a polovicí 1. dubna 1921. Avšak pachtovní poměr žalovaného pominul, }ak bezesporno, teprv 15. prosince 1920, byl tedy žalovaný v kritický den 1. záři
1920 ještě pachtýřem, musí tedy žalobci nahraditi celou dávku (čl. 1.
čís. 3 nař.), i spornou polovici, dne 1. 'dubna 1921 splatnou. K vvvo,d1"nTI
ndvo']cacíbo soudu se ještě podotýká; Na § 1099 o:bč.zálc se nelze odvoe
lávati, proto-že předpiS Opatř,eni jest výjimečnÝ, stanově dávku výjimeonou, stanoví pro ni sám i prováděcím nařízením také výjimečná pravidla. A diile:dávka' je jednorázo,vá se splatností ve dvou krátkých Jhů·
tách, i ,odpadai' tedy všecky úvaby, jež 'Odvolací soud připíná na o<nn"O.
že by rozpodena byla na 10 let. Tu bypatrnč'musila bý\i velmi znaLčn,á
a tíživá _ nebol nepatrnou na tak dlouho záNo" repartovati nehude
a potomarcl by byl z.rkonodárrrÝ ditvod pm repartici.
Čís.

1815,

K hospodářské nemožnosti plněni dlnžno přihlížeti pouze tehdy,
stala-li událostmi, jež strany, uzavír"'iiee smlouvu, nemoltlY
Úhradn; koupi uelze předsevzíti, pokud neuplynula původui, pokud
týče prodloužená lhůta dodací, leč že prodatel již před tím plněni
a cena zboží nebyla vyšší. Nutno-li pOskytnouti dodatečnou lhiltu k
lze krycí koupi předsevzíti teprve po jejím uplynuti. Zda kUllite,j. nřerl,.e;'
bera krycí kOUPi, zboží. potřeboval a k čemu je potřeboval, jest Ih{)st,~jno,
(Rozh. ze dne 5, září 1922, Rv í 455/22.)

.

firma uza'vřela v roce 1919 seC žalo a nou
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prodatel s dodáním zboží v prodlení, múže kupitel, vykona,l-li volbu, v to,~:
smyslu, že žádá náhradušlmdy pro nesplnění, koupiti si nedodane ZbOZI
jinde (kou'pě krycí), ovšem zachovávaje při tom péči fá~~lého obch?,dILka:
oo:ž se .obzvláště tÝ'če též celJ1'y kupní, a může potom ~ad.a~ rozdll me~:
cenou smluvní a cenou kcupě kryCÍ. To se v tomto pnpade stalo., ~b?Zl
mělo dle uzávěrky býti dúdáno na odvnlání žalující firmy v me~lcI~h
září, nstopadu a prosinci 1919, ,ale ohledně zhytku 20.000 k~ nasta: nasledkem stávky v záv'Odě žalované průtah, jejž jí ža\obkync prommula.
Když provoz závodu 'Obnoven', vyzvala ža\obkyn~ žalovanou . d~PI;em
Ze dne 28. května 1920, aby zbytek nejdéle do 30. ccrvna 19211, je-ll j, t~
však milejší, 10.000 kg v červnu ,a zhytek v červenci 19~0 ,dod~\a, a. kdY';
žalovaná na to dopisem ze dne 10. června 1920 od'p'Ovedela, ze ~yrobDl
náklady tak stouply že dodávka za. cenu smluvenou jes,t pro ne nedo'stižnou a že tedy n~ní na smlouvu vázána, udělila. jí žalobkyně doPtSem
ze dne 18. června 1920 dodatečnon lhůtu tak, že ji pohrOZIla, ze se na
její útraty krýti bude, nepr'OhlásHi clo: 20. června ur~itě, že ]eden: vag?l:
dodá během června a druhý během čer'vence, a když zal ovana v od?ovedl
své ze dne 24. 'června 1920 tomu odpírala, dala jí listem ze dne 30. cervna
1920 'poslední docla,tečnou lhůtu do 5. Dervonce 1920 s tím, že jinak bude
Se na iejí útraty jinde krýti. Když potom jednání. mezI st;anaml, ~y . se
. kryla koupí n žalované samé, nevedlo k cíli, kryla se zalobkyne, ja~
nižší stolice zjistily, u firmy bra:tří D., která v tuzemsku vedle zalovane
jediná v úvahu 'Přicház'í, .koupí ze due 7. července 19?0. Z t?hO'to stavu
věci jde, že žalobkyně jednala v podstatě 1}0'dle zakona (cl., 355, 356.
obch. zák.), ,nehoť pokleSky, jež se níže ukážOU. nebyly toho razu; by jl
práva na náhradu škody zbavova,jy, a musí jí tedy žalovaná ~:OZdl1 myezl
cenou smluvní a cenou krycí koupě hradíti. Vše, čím se pfoh tomu zalovaná v dovoláni brání, jest bezvýznamné. Zalo,bkyně nemusí dokazovalU, žĚ: zboží In.edo,drané potřebovala, zejm~na snad#pf1o své z~kazník~, ~Y
jim smlouvy splniti mohla; iesti! i'edinou podmmkou krycI koupe,. ze
prodate) nedndal, a je v prodlení, ale nic nezá~eži n~ tom: ;cda kupltel
má pro zboží odbyt anebo je dokonce smluv,ne pO:Vlllcn jlll<;mu Je dodati čílinic, je tedy lhostejno, zda-li žalohkyně snacl~?clhla, storna
uzáv.ěrek se s'VS'mi zákazníky a hyla by se mO'Jr:la bez zbozl obejIt!. Tato
ochrana dnv'Olatelky tedy neObstojí. Mylným jest také náhled d'llvolatelky,
Že když žalohkyně dopisem ze dne 28. května 1920 vyzvala žalova·nou
k dadání zbO'ží, vykonala volbu mezi právy čl. 355 ob ch. zák. a ro~~
hodla se pro právo na, plněn'í, že tedy od této· ~v01hY, }lemohla pcz?el1
ustoupiti a nárok na náhradu škody pro nesplněm vznaset!. Jestll pravo
na splnění přirozeným, právem smluvním, k vúli němuž prá;rě smlnu~a
uzavfena byla a jež ze smlouvy samé vyplývá, kdežtol pra~o na nahmdu pr'o nesplnění nebo na 'Odstoupení .od smlouvy jsou kUPLteli teprv
posltivnim předpisem zákona pod jistými předp~klady zříz,e~y, kup~el
nepotřebuje tedy vykonávati volbu, by nabyl pnlva na pinem, nepotrebuje činiti .oznámeni prodateli a dod.atnou lhůtu mu udělovati jak se. to
vyžaduje dle čl. 356 při 'obou druhých ,a.Jternativách. Vyzve-li tedy kupltel
pro datele k dodání zboží, nesmí se to hned pokládati za oznámení vo.lby,
nebnI nedává tím ještě na jevo, že se z oněch tří práv rozhodl pro to'lo,
nýbrž je to pa,uhá upomínka liknavého dlužník:,. !~prv l~d~by } vyzvání plynulo, že se druhý-ch práv vzdává ·3: vylucne splncl11 pozarlUle,
<

hyla by volha vykonána prn splnění: to však z citovacného dopiSU dosuzovail nelze; ~rycí koupi může kupitel 'předsevzíti teprv, když prodatel Je s dodamm v.prodlení, a je-li !teba uděliti mu dodatečnou IhMu
tedy teprv: k~yž lhůta ta uplynula. To se podává logicky z toho. ž~
teprv prodlemm prodate!cvým může vzejíti pro kupitele vúbec nárok
na náhradu škady (čl. 355) o že až dú uplynuti do,datečné lhůty prodatel
jest aprávněn zbo·Ží dodati a lmpitel po'vioen je přijati, nemůže tedy
kupitel do té doby kr';'li se jinak na účet prodatelův. Nelze tedy sice
souhlasiti s názorem Stauba-Piskc (§ 26 k čl. 355), že kupitel má mezi
těmitO' dvěma dabami volbu, avšak správným jest další náhled téhož
komentáře, že, ndělil-li kupitel pro dateli dodatečnou lhůtu neoprávněně, nemůže to. prodateli býti na újmu, t. j. kupite[ jest po nadeHti
řečené kritické doby nejen oprávněn krycí koupi předsevzíti· nýbrž
také pO,Vinen, předsevzíti ji pak bez zbytečného odkladu, co n'eidříve,
že tedy, když p'rodatel Už dřív prohlásil, že nechce dodati v kte"
rémž případě dodatečné lhl\1y dle po,vahy věcí třeba není, kupitel nemá
lhútu udělovati a tak dobu krycí koupě 'ddalovati, což má po případě
v'liv na ce-ml její - nS'brž ihned ke krycí ,koupi přikročiti. V t,omto
případě nastalo původně prodlení ža\lcvané již nply-nuUm! uzávěrknvé
dodací lhůty Oisto,pad a prOSinec 1919), a poněvadž se žalovaná omlouvala
stávkou, půvolila jí žalobkyně lhÍltu dodací .až do obncveni provozu její
cinkové hutě, 'načež ji, jak řečeno, dopisem ze dne 28. května 1920 vYzvala, by dodala polOvici v' červnu· a po:lovici v červenci 1920 tedy jÍ'
až do, té dcby lhút,u d'Odací prodloužila. Ze to skutečně bylo. prddloužení
dodacl lhůty, :a nikůlivudělení lhůty dodatečné, která prodlení nea:dčiňuje,
plyne z tůho, že dada,teČllé lMty je dle čl. 356 potřeba toliko když
hmitel oznamuje, _že bude pr'O případ ;nedodáni ve Ibl1tČ kts!r'ou zároveň
uděluje, žádati náhradu pro nesplnění, nebo! 'že' 'Dd' s~louvy ustoupí;
toho. však žalobkyně neoznamovala, nýbrž prosté k dodání vyzývala.
Pmdlení nastalo tedy 00' cla prvé polovice zbytkové dodávkv teprv
uplynutím měsíce, června a co do druhé polovic-e teprve uplynutí~' měsíce
července. Udělení dc,cjatečné lhůty potřebí nebylo, protože Žalovaná dopisem z 10. června 1920 jlrohlásila že následkem stoupnutí nákladů v\'robních necítí se na smlouvu vázanou, čímž zřetelně d-ala na jev-o, že dodati
nechc:,. lVlě1a tedy žalobkyně krYcí\oupi předsevzíti hned po uplynuti
~odacl lhuty, tedy úhledně prvé palcyiee zbytkové dOdávky začátkem
cervence a ohledně druhé začátkem h pna 1920, a ne udileti žalova'rté
listem ze dne 30. června 1920 dod,tečnou lMIl! do 5. července 1920, jež
ohledně druhé polovice zbytkové doď<Í'vky vúbec nebVla dodatečnou
protůže lu I.hMa dadací konči']a .vllbe.c tepr~ koncem čel"~e'nce 1920. Ža~
lobkyně pfedscvzala krycí koupi dne 7. července 1920 celko,vě pro obě
pnlovlce zbyt'ko,vé dodávky, tedy co se týče prvé polo'Vice v čas co'
však se týče druhé polovice zdánlivě pře'dčasně, protože žalovanJ t~
v prodlení ještě nebyla. Předčasnost ta je vskutku j,en zdá'n.Jivá, nebo!
když prodatel určitě prohlásil, že dodati nechce, jako zde, není příčiny,
prač by ku~i1el nemohl krycí koupi předsevzíti ihned, ještě před uplynutnn dodacl lhMy. Ovšem má tu prodatel právo vésti důkaz že hy cena.
krycí koupě, kdyby uplynutí dodací lhůty bylo bývalo 'vyČkáno ievila
se nižší (Staub-Pi'Sko cit. § 26), toho však žalovaná ani netvrdila, ~aopak
clle 'svědba D. zůstala cena u jeho 'firmy od 4. května 1920 do počátku
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prosince 1920 táž. Pak·li tedy vUči tomuto stavu věci žalovaná ještě
v do\'olání provádí, že se žalobkyně již v lislo,padu 1919, a pak v lednu,
dubnu a k\'ětnu 1920 cinkem 'opatřila, že se tedy kryla. p ř·e dem a to
za ceny levnější. ,a· že mŮže účtovatl jen tu škodu, která při těchto lev,·
nějších cenách jako rozdíl \'yplývá, jest na ,omylu a neprávem vtní žalobkyui z obmyslnosti. Nebol nákll'py cinku, které žalo:bkyně' předsevzala
v Il'Vedellých mčsícíéh, kdy žalovaná ještě v prodlení nebyla, nebyla
žalobkyně ani oprávněna, neřku·li povinna účto\'a!i na dedávku od žalo\'ané dlužnou; tím krYla jinou svou potřebu, ale nebyla a nemohla to
býti ko,upě krycí na dod:ívku spornou.
Čís. 1816.

Náhradový zákOn ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
dovolacího rekursn do usneSení reknrsního soudu, jenž
odmítl rekurs do usnesení o výpovědi z duvodu formálních.
Právo ku stížnosti příSluší p o u z e osobě hospodařící na velkostatku,
rukoUv však vlastníku, jenž na velkostatku nehospodaří.

výpověď. osob~ hOSPodaříCí, a jeeli tato rozdílná od vlastník.a, také jemu',
-. a .v § 19, ze, h?:sPodaří'~i vlastník ,:;a. Přej>iri1~né nemovitosti, může
Statm
slouclt!
vyrozumem vlastll'lka o u'ani ys
"Vlenem
" pre·
v
' pozemko,vYurad
,
vd' S
'
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20 náhr. z~k., ~e proti výpovědi pří.
slusI ovS ob e h o S? '? d.a r ,! c I s(;~nost k nadřIzenemu soudu, nelze tomu
l'Ozumeh Jmak, I:e: ze pravD stnuosti proti vÝpovědi přísluší pnu z e
t~m~, \do s}uteene hosP:od~ří na přejímané nemovitosti, jemuž se tedy
d"va V:\ pO,~eď z hosPodarem, mk'Oh vsak vlastníku, který na nemovttosti
nehospodan, ,,~ebo d1ok'once třetím 'Osobám, pUmo nezúčastněný-m. Právem
. byl? tedy ;tezoval,elům odepřeno oprávnění k rekursu. Nemohou se do.
volavall vseohecneho ustanovení § 9 nesp pat kdyz' tu' plat'
I,Vt'
.".
.
"
'
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pre d'
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Čís. 1817.

Přípustnost

(I~o:zh. 'ze dne 5. záN 1922, R II 354/22.)
Do 'usnesení prvého soudu, jímž cloručena výpověď Státníbo po zem· .'
kového úřadu osobě hospodařící na zahmném majetku, vznesl vlastník
stížnost, již rek II r S n i s o u d zamítl. D ů v od y; Dle ustanovení' § 20
záko'na. ze dne 8. dubna 1920, Ns. 329 sb. z. a n. přísluš>í pr'O'ti výpovědi,
dané Státním pozemkovým úřadem osobě hospodařící "e smyslu § 12
a násl. cit. zák., pouze os'Obé hospoclařící stížnost k nadřízenému soudu
z důvodů, že nebYlo šetřeno ustanovení tohoto zákJoua. Poněvadž zákJml
právo stížnosti propůjčuje pouze osobě hospodařící, sebázi majitelům
velkJostatku oprá'l'r;ění ku s'lÍžnostl a nebylO' proto stížnosti vyhověno.
Ne j v Y š š í s o u d nevyhověl rekursu vlastníka.
Důvody:

Dnsluv usnesení rekursního s.Q'udu, že se »rekursu nevyhovuje a na-

padené usnesení potvrzuje«, - mohl by sváděti k ďomněnce, že sond
druhé stoH oe y.ozhodl věcně '0 stížnosH proti výpovědi a že tudíž nsneseni rekur'sního soudu, učíněné před tím, než nabyl účinnosti zákon ze
dne 13. červenCe 1922 čís. 220 sb. z. a n. a s ním nové zněnl § 20, neVYllIoojící více do,volacího rekursu, není podmbeno' dalšímu prostředku
opravnému (sr'o\'. původní znění § 20 zákona náhrad!o"ého). Než z důvodu,
přičirnčných

iemu~ jest odporlOlVáno, zře,jmě vysvítá, že souet
pravdě neučinil rozhodnutí o rekursu, nýbrž odmítl jej
'oprávnění jako nepřípustný. Rekurs, podaný do, tohoto

k usnesení,

druhé stolice v
pro nedostatek
formálního vyřízení, jest tedy přípustný i dle původníhO' znění § 20 zlÍ'kona náhmdového, ale jest bezdůvodný. Zálmn ze dne 8. dubna 1920,
čís. 329 sb. z. a n. (zákon náhradový), pioaednávaje v §§ 12 a násl. o vý·
povědi, kterou má Státní pozemkový úřad před skutečným převzetím
zabraného majetku dáti osobám, na něm hospodařicím, má na zřeteli
také p'řípady, kde na přejímané nemovitosti hospodaří nikoll vlastník,
nýbrž někdo' jiný. V té při čině nabzuie zejména v § 18 (2), že soud doručí

. ,Stanice v Těšínsku (Pryštát) byla i po dobu polského obsazení .sta.
n~CI, tuzemskou, (§ 1O~ žel. dopr. ř.). Ustanovení § 100 .žel. dopr. ř. odpo..

Vida ustanovem mezmár. ílmluvy.

(Rozh. Ze dne 5. září 1922, r~v II 168/22.)

~Iobee

odevzdal v Nov.

Jičíně

dne 4. ledna a 13. ledna 1919 taM.

kov~vvyr'o:bky místní dráze Nov. Jičín-Suchdol k dopravě clo, Pryštátu
kt;razto stamee byla ,při dojití zboží obsazena a spravována Polskem:
Jezto ve stamcl te by;y II obou v zásilek zjištěny úbytky, P'Oda! žalobce
p~ rozumu § 100 (J) zel. d'o:pT.!. žaloblj. na čs. železniční erár, žádaje
nahr.adu za onen ubytek. P r'O c e sní SO u cl II r v é' s t '0 li c e žalohu
z",mlttva tn pfoto'"že 'P?dle §, 100 žel. dopr. ř. jest 'rozhoduiícím, kdo:
v ,do}:'e, kdyz zboz! s na~lq.\hum lIstem bylo drahou převzato, jest sku.
tec,:;y~ provo~o:vat~iem teto u[áhy; to byla však nesporně polská správa

Procez p'asrvm 1c~l'tJmace žalovaného eráru dána není. O d vol a c .f.
s o ~ d :uznal ?le, zaloby. D ů v o cry: O:dvC:!ání žalobcovo z důvodů ne-

§pray.~eho: prav~Ii1'O p'O.s,~uzení .-věci vznesen':}, jest opodstatněno. Kdežto
ze~. dopr. r.; stanOVl, kdo Jest aktivně O"právněn, práva ze smlouvy
nak~adm plynoucl uplatmtI, ur'cuJe § 100 žel. dopr. ř., PI'oli které dráze

'99

lze, ~lobu takovou podat\.. ~ !u 'Praví § 100 (3) cit. řádu, že nároky zná!.
kl~dlll sml-D'~vy lze uplatnrl1 zal'obou Jen proti dráze odesíl<rcÍ. nebo protí
dr~ze, ktera"poslední pře'vzala zboží s nákladním listem, anebo proti
~~~ze, n~ Jenz v!ra,lI Se slcoda stala. Pod pojmem »dráha« míní se zde jen

aha, Jez Zb02JI, Jl?devzdané, také po své tmti přeprav'i, Plyne to jednak
z, ;,adplsu § 100 ~el. dopr. ř., jenž mluví o ručení něko:lika železn;'c
zu~a~tn~nýeh :~Ia; př,:prav~, jedn,ak z § 100 čís. 2 žel. do:pr. ř., dle něhož'
kazd~ na:leduJICI draha prevzehm zboží a nákladního Hs,tu přejÍmá samost~~ny zav,a,zek, že přepravllproved'e podle <J:bsahu nákladního liStll.
j clsl~ ~ ustanovení vprav'í, ž,e šlc~du nesou po llřípadě súčastněnédráhy
iolecn.e podle, pomeru délky svych tratí, jimiž se súčastnily přepravv
~lez,llIčrí ,d'ollra~ní řád mvá tedy v § 100 na mysli, že pouie dráha můŽ~
~Yh ~l?va~-a, Jle~ se r:a prepya:rě vůbec súčastnHa; je-li na př. pr'Vní náleduJIC! draha zar<Jven posledlll drahou, lze ji žalobou stihati. V případě
o který Jde, byla nesporně čs. dráha poslední drahou, jež zboží s náklad~
'Clvil_, rOllbodnutl. IV.
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ním listem od dráhy odesílací převzala a zbOži do místa, určení - I';yš!át
_ dovezla; dle názoru odvolacího soud~ byl p:~to :alobce o,,~avuee;
žalovati čs. erár (čs. železniční erár); stamce I'rystat ~revzala to~~ ZbO~1
a nákladní list pouze aby 'oboje příjemCi vydala, a neprevuala zbo:, a na;
kladnflist za účelem' další pře"mvy, prooež žalobce nemohl,by am polsky
erár žalovatI, i kdyby se mělo za to, že železni~e od I'rystatu dale patřila správě polské. Pasivní legltir:'ace jes! t;dY dana.
Ne j v y Š š í s o u d nevYhoyel dovolam.
DůvodY:

V souhlasu s udáním obou stran zjlšluje· r~zsudek ~t.olic~ ?rvé ,~ s ní!';
i rozsudek soudu odvolacího, že stanice I'ryštat byla \ln dOJlt: zboz~; o, neze
tuto jde a j'ež odevzdáno bylo k dopmvě pn dráze v NO've~ J1C!ne
dnech 4. a 13. ledna 1919, obsazena a spravována l.'0lskem. Tl'~ vs",~, ze
pro přechodnou dobu stanice I'ryštát nemohla byt:, s?ravovaJ;a. st~tem
Oeskoslovenským, ač náleží a patřila i, v době, o m~ j(\e, ja1<oz! vubec
celé území Těšínska k "emím býva:lé koruny Česke, nebylo.. mc~o na
tom změněn'O, že konečná tato, stanice jest na území r,e~ub~lky . eskoslovenské _ a že tedY podle § 100 (3) tel. dopr. ř. paslyI1l}~gltJmace
úřadú (soUdů) tohoto státu jest dána. Státoprávní postaVe!l1 Tesrnska ne:
mohlo změněllo býti tím, že část Těšínska byl", ve skntecn?sŤl, pod ';10:'1
polskon, nehol tento stav Československou re?ubh~ou za pr,,,~n! pokla~an
nebyl .'nntna' na věc tak poOhlížeti, jakO' bY,u.'ld:,azl v,e I'~ysta~e .?eopr,"vněně obsazeno bylo kýmkoliv, čímž byzrejme o neJake ,zmene SP!,;VY
na trv",lo mluveno býti nemoblo. I'ryštát, pok~d s~ týče dr:.ha, n~ nlz l,;st
toto místo určení převzala jakoito' poslednn draha zbozl s n~klad~lm
list~m od dráhy odesílací a j'est tedY pasivně ve sporu tomtG le~1l1'mova?a,
při čemž pocíle § 100 (1), (3) žel. dopr. ř; ~ § 7~.(J) žel.. d~?r. r. od~vld~
dráha za prGvedení přepravy až do dQdam zboZl a nezalezl n". tom, !dera
část práce té na konečné stanici provádě~a. byl;>. Usta'l1ovem
§ l~O .žel.
dopr. ř. odpovídá ustanovením čl. 27 me·zmar. umluv y .• !am..ste~e j~k.o
v žel. dopr. ř. jest řeč Q tom, která dráh.a, pok;>d se ,týce, Jel~ »1 admlU1stnrtiQn« žalována býti může a pal, pIavI se vyslov ne :>L,ac!lo~. ne ~ra
intentée que devant un trjbunal siégeant dam l' Etat 'Ou I admIU~str."tion
actiolluoeé .aiUra son domtcile et qui sera oompétent d' apre~ le~ l~lS de
cet Etat« tedy před soudem státuo, kde ža·lovaná sprá;,a ma s:v e sldl? a
podle zákonů tGho státu. Sídlem d~áhy a sice _])O, cel<; projete trati jest
repuhlika Ceskos1ovenská ". byla JIm 1 v dob~ polske, ok;,pace, a proto
žaloba proti eráru jako vlastniku kGmečné drahY sprayne podana byla
a ne:lze prGti ní uplatňo.vati námitku ned·ostatkupaslV'li'C leglhmace.

v.

Čís. 181S.

Není závady, by somlce, jenž udětU jako s~>udce poručenský zmoc., •
Domáhati se zjištění nemanželského otcovS~VI proh zploditeh lest nezadatelným právem nemanželského dítěte, vzdaní se práva toho jest beZ-

něni ku vedeni sporu, nebyl soudcem této rozepr,e..

účinným.

I )
(I~ozh. ze d'l1e 5. záři 1922, Rv lL 175 22.

Žalobě

nemanželského

ditěte

proti zploditeli o uznání otcovství byl'O

vyhověno s o u d y vše c h tř í s t o I i c, N e J vy Š š í m s o 'Ir cl e m'
z

těchto
důvodů:

Thwolání uplatňuje dovolací dův'ody čís. 1, 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s. Podle
§ 503 c. ř. s. tvrdí, že rozsudek Odvolacího soudu a předchGzí
js'Ou zrna téčný!ll1idle § 477 čis. 1 c. r. s., poněvadž v prvé s.tolici
rozhodoval týž wudce, který jako soudce poručenský uděJil žalobci zmocně'ní k tomuto SPOTU, a dle § 477 čís. 6 c. r, s,p.oněvadž hledíc' k ustanovení § 16 111. dílči novely k obč. zák. po·řad práva není přípustným. Není
zákonnéh'O ustanov,eni, které hy vylučovalo poruče'n5kého soudce, uděliv
ših'o zmocr.ění ke sporu, z vykonávání soudcovského úřadu ve sporu na
základě tohoto zmocnění zahá}eném a ne'n, tu tedy zmatečnosti PO'dle
§ 477 čís. 1 c. ř. s. O námitce nepřípustnosti 0Jřadu práva, jakož ř o námitce věci pravoplatně rozsouzené, na které dovotání rovněž trvá, rozhodly Hž nižší soudy a sice sr~wnale. Další opravný prostředek jest tedy
vylončen (§ 528 "' ř. s.); hleďíc však k ustanovení § 261 c. ř. s. dlužno
přes to je prozkoumati z moci úřední i ve sto·licí třetí. Obě námitky jsou
bezpodstatny. Toliko výměru dávek, k nimž ote'c po zákonu jest p'orvinen,
stanoví dLe § 16 III. dl1čí nwely k obč. zák. sond, je-Ii otcovství uznáno,
z moci úřední v nesporném řízení. Otcovství však, je-Ii spómol, nelze
jinak zitstiti než pořadem práva, vyjma případ čl. XVI. uvoz. zákona
k j. n.,.o který zd~ nejde. Jelikož se stalo sporným, ie-Ii či neuHi ial{)~
v~ný otcem žaloboovým, udělH p'Oručenský so'ud právempClručnici zmocnení ku zahájení s·poru. Námitku věci právoplatně rozsouzené upÍrá dovolání souďni smír ze dne 28. :~doa 1920, jímž .prý byla s konečnon pl,atností vyřízena otázka, zda žalovaný jest otcem žalobcovým poněvadz.'
'
s t rony lImlo
smírem uznaly, že otcem žaloboovým. nenj žal'ovaný
nýbrž
I'rantl§ek K. Tím neupi);, '(ruje žalocvaný sporu pliekážeilcí námitky věd
pravoplatně mzsoozené, nevoť tato· předpokládá pravoplatné ·rozhodnutí
soudu, nýbrž námHku hmotně-právní, pro kterou, kdyby byla opodstatněna
by bylo žalobu zamítn"uti jako neodůvodl;:,\nou, nikoJiv však odmítnouti
p"oto, že' 'O nároku ·bylo již prav'Ůplatně rli>zhodnuto.· Také po stránce
právní byla věc správně p<"1&OUZell<l'. Nárok na uznání otcovství jest nezadatelným práv,em dítěte, vzdání se, ho' se strany dítěte, ať bezúplatně al
2Ja· úplatu, jest neplatným. Soudní smír ze dne 28. ledna 1920 třebaže
v něm žalovaný PO'Pirá otcovství a matka, zárnveň i poručnioe ialoboova
doznává, že' otcem j-est I'ranUšek K., nehrání tudíž by se na' ža,lovaném
nedomáhat uznání otcovství. Nižší soudy zjistily: že. žaloNaný těJ.esně
ob:ov~l s matk:ou žalobce v kritiické době. Platí tedy 'O 't1ěm podle § 163
obc. ~ak. dom!1enka, že jest 'Otcem žalobcovým. Tato d<lmněnka může býti
vYvraoena dukazem, že nemohl žalohce zploditi. TakovÝ důkaz však
není ani podán tím, že matka ,umala, že jiný jest otcem ani tím že se
I'rantišek K., jak lze vyčísti z jeho d.opiSů, za otce dítěte' ])'ovažo~al.
čís. 1
řízení

°

ČIS. 1819.

Zákon ze dne 9. dubna 1873,čis. 70 ř. zák. o výrobníCh .a hospodář
ských společenstv&h.
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Nepřipustuým jest ustanoveni společenské s~IOU':y, nedopouš!ějicí,
by členové vYkonávali na valné hromadě h1asovacl pravD plnomocnlkem,
{Rozh. ze dne 6. záři 1922, R I 1017/22.)
Re j s tř í k '0 V Ý S o u d zamítl '0pověď sp?lečeus.tva s r; o. mimo jiné
p.roto, že §em 14 stanov bylo vyloučenoi' by clen~ve spolecens}va vyk~:
návali hlas.ovací právo též zástu·pcem. Rek u : s n I s o u d v otazoe, o mz
tu jde, stížnosti vyhověl a nařídil rejstří~ovemu soudu, by zn§ovu r~z<do D u' v'o. d Y'. Stanovy druzstva
mohou se 'kdle
.
d11 h zák.
1
h>O dl.' Q oP'ove I.
ze dne 9. dUMa 1873 čís. 70 ř. zák. o,d předvisů to~o~o za ona o. c,"-ovati, pokud to tento zákon dopo~ští. A tu u~tanovuJI ~§a~ a 32, CIt. ~~\;
že, pokud stanovy jinak neurčui!, jest v~lr:a hHl;n~da, zpus~b!la uS!:,ase ě
se, je-li přítomen fl,ebo zastoupen neJ1l;,eue des.aty dl~, a ~e v pnpad
nezpůsobilosti valné hromady k usnášem se svolal! dluzno druha:, v~lno~
hromadu, která bez '0hledu na početpřílomuých, nebo~ zasto:,p~nych< clen\!
jest k usnášení způsobi1lá. Z těchto disPoSIl!Vlllch pr~dpl~u Jest z,r~Jmo:
že omoho'u stanovy obsahovati odcbylkY, zda hlasO'vacl pra~o yykouaval!
jest osobně či zda možno tak činiti z2ist~pcem. Usta'uovenl § 14 stano~
o způsobu výko/lu hlasovacího práva nem protO' 1nkterak,v O'd~oru s uve
denými zákonn$r,mi ustanoveními, jak neprávem za to ma prvy soud.
Ne j v y Š š í s o u d obnOVIl usnese11,í prvého' soudu.
DůvodY:

Stížnosti nelze. U'Příti nprávnění. Dle § 11 ~ákona ze dne 9. dubna 1873;
<'s 70 r< za'k může společenská smlouva .odcbyloo,va.'ll. se od u.stanov§em
CI .
."
, 1
T V 31
zákon'a }en 'potud, pokud zákon tako,vé úchylky Vys ovne, pnpous 1. .
'_
stalloví tento zákon zásadu, že valná hr·omada lest ZPUSObllou ~e usna
šoti k-li aspoň desátý díl členů příto,men nebo zastou'pen, a take '1 § 32
ods;~vec 'Pfvý vyhražuje členům právo, súčastniti se valné hr,omadY
buď 09obruě, nebo zástupcem (zmoc;těncem). <?bě tato ustaoHovem 3'PO:~
úzce s,",uvisí a uvedený předvis jest lmperatlvmm, n,evztahu,}e se nan v Y
2
hrada "pokud společenská smlO'uva jiného nestallOlVl« ~§ o31, § 32 od,st.
zák.) a nemÍlŽe pr'oto býti společenskou smlouvou zn;enen v te!'< zpusob,
de
jak sta'no.ví § 14 ,odstavec druhý spoL smlouvy druzstv,,,,,n, n~z
:
že totiž hlaso'lací právo, musí členové ~ ]l'o~ud 2s0u f~slckyml, oso ~ml
_ v y k on á vat i o s o b ně, poněvadž b~ Ť1:':'< cI.en~ve v~ svem.?rav~
hlasovacím ve va:lné hromadě, zákonem JIm slren' pnznanem, ?yh<pod
statně omez'enl a citelně poškozeni, kllyhy pro překážky, zabramv~l. Jl;n
_ často proti j.ejich vůli _ že osobně clo, valné hroma,dY d?st~VltJ, s,:
nemohli byli vů'bec zb:aveni důležitého prava h\asova~,~o: Jlmz prave
vliv sv~j. na vedení společenstva uplatn;.ti mo~nu., Od~Ha-h ted>: sp~1eo
čenská smlouva de·nům oprávnění, by vykonaval! sve <hla;,ov,"cl !)fa:s~
též svým zástupcem (zmocněncem), odvoruJ;e shora <;,ytcene z~sade,. J
v tomto znění nepřípustnou a právem prvy s,oud zadost '0 zaPls. fIrmy
z tohoto dů"odu zamítl, neboť vytčená v:ad~< není ,snad'lln pa?ravlt~lnou~
vyžadujic změny spole'čenské smlouvy, na mz muS! se usuesl! v.aJna hro
mada (§ 33 o:dstavec druhý téhož zákona).
<

<O

!lV

Čis,
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Objem plnění není v exekučním titulu vyjádřeu určitě, má·li se placeni
vymáhané pohledávky státi dle přípustnosti a zásad kOnkursniho řádu..
(Rozh. ze dne 6. září 1922, R I 1021/22J
. S o u cl p r v é s t 'O 1i c e \lovom pmti konkursní podstatě exekuci ku
vydobytí útrat 3266 K 10 l! zal!awním pohledávek. Rek ur sní s o u d
exekuční návrh zamítl. D ů vod Y:' Napadené uSl1,esení jest v přímém
rozporu s rozsudkem, jenž za exekuční titul zde' slo,užiti má, neboť .právo-.
platuým způsobem mzhO'duuto bylo, že útraty sp'Oru ua 3266 K 10 h snížené, povinn'a jest ž'alovaná konkursn; podstata zaplatiti žaláhci dle pří·
pustllosti a zásad konlw'fsního řádu apř'eclp;su. § 124kouk. ř. (usuesení
vrchního zemského, soudu ze dne 13. kvěh,a 1922). Stanoveny-li 'Při Pacriční lbůtě, dle' § 409 c. ř. s. poskytnuté, ještě mndifikace, musí iich dbáti
i soud, exekuci povolující, a, poněvadž stanoveno bylo, že plaoeníútrat
sPlo·ru (pro něž exekuoe se vede), státi se má dle předpisu § 124 konk.
řádu, je,st povoleu'í exekuce v lo,ruto případě nepří'pustné, ježlo, v § 124
odstavec tře,tí konk. ř. vyznačenO', jaké prostředky proti správci podstaty,odepírajícímu placení útrat podstaty neb aspo,ň placení prota·hu·
jícímu, v·ěřitelům přísluší, ú možnosti v,edení exekuce není tu řeči. Stalo
se, tedy povolení exekuoe ua mylném podkladě rozsudku prvého soudu:
.' jenž však následkem opravných pros1ředků by,l právoplatně změněn.
Ne j v y Š š i s o u d nevYhověl ďov'O~admu rekursu.
Důvody:

Usnesením vrchníhO' zemského soud,U' v Praze ze dne 13. května 1922
byla žalovaná konkursní podstata uznána povinnou, by zaplatila žalobci,
nynějšímu vymáhajícímu věřiteli, útraty sPoru 3266 I<: 10 h dle přípust
nosti a dle zás.'d koukursního řádU' a předpisu § 124 konk. ř. Z obsahu
tohoto exeknčnífi~. titulu, jenž jediné Pi"; llovolení exekU'ce jest rozhodným,
jasně plyue, že v uěm nej,en nebyla uSot~.nove'Ua určitá lhůta k .plněuí ~§ 7
odstavec druhý ex. ř.l, nýbrž že rozsah uspokojení pohledávky tétO' byl
učiněn závislSrm na _zjištěn;í, zda, v k'onkursTIím jmění j"est dostatečná náhrada pro' tuto púhledá"ku. Tak dlužno r'D'Zumeti výhradě v exekučním
titulu "dle přípustno,sti a dle zásad konkursního řácdu«. Bylo-li ,tedy v exekučním titulu vysloveno, že placení vymáhané vohledávky má se státi jen
dle přípustnosti a rHe zásad, obsažených v konkursním řádu, není objem
plnění v n'cm určitě vyjádřen a nelze proto dle něho exekuci povoliti
(§ 7 ex. ř.l.
Čis. 1821.

'úmluvou, že platiti jest na adresu věř,ilele, není ještě ujednáno sp!Iůšlě.

~eni.1i jinak nmluveno neb okolnostmi ptipadu odůvodněno, dlužno vý-

zlvné na

děti

platiti v

měně

mista, kde jsou vyživovány.

(R'ozh. ze dne 6. září 1922, R'J I 358/22.)
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Při HlZV{ldu manželství od s!o'lu a loie v roce 1912 zavázal se manžel,
bydlící v Rumunsku,platiti man'že1ce na výchovu a výživu dětí měsíčně
150 I( na adresu žalobkyně jež bydlela v Cechách. Ježto manžel pří
spěvků neplatil, ctomáhala s~ manželka v ,roce 1921 žalc>bou placení jich
v I(č. O b a niž M s o u d y ialobě vyhověly, o d vol a c í s o u d uvedl
v otázoe "niž tu jele v d ů V" d e' c h: Br,ojeno bylo proti závěru prvního
soudu, ž~ slušelo se,' platiti výživné 1la dHky žalobkyni v Jejím bydlišti.
V tomto směru bylo rozhodným, že dle notářského spisu žalobkyně v době
uzavření smlouvy až do dnes měla a má bydliště v Cechách, že dítky
měly býti u ní v Dpatrování, a žežaloevaný vzal na sebe povinnost, zasHati výživ'n<Í ial'ohkyni vyplaceně a bez útrat. Jelikož děti měly,. majI
bydHště v Cechách, byly tam vychovány a v opatmvání a výiivné mělo
jim tam hýti zasíláno be'z útrat, plyne dle § 905 obč. zák'.i<';k vzhledem
na účel věoi, tak i hledě ke zvláštní úmluvě. že jak'O splni'ště bylo umluveno a mělo jJlatiti bydliště žalobkyně (jejích dětO, tudíž Chomutov (Teplice) v Cechách. Z t'oho, plyne dle § 905 obč. zák. dále, že měnou, ve
které výživné měl(} býti placeno, měla býti měna tam 'uvedená, tudíž ]JO
převratu koruna československá. J,est 'prDto úplně bez významu, iake
, státní občamtví příSlušelo žalovanému a žalobkyni až do dobY podání
žaloby, a nelze proto spatřovati ev.. du řízeni v tom, že tato, oko,lnost nebyla vyše'třena a zjištěna.
Ne' j vy Š š í s o u d nevyhověl d,ovO'lání mimO' jiné z těchto
důvodu:

Jde ještě o ,to, bYlo-li odvolacím soudem právem uznáno, že iialova_ný
má. zaialovaný p.e'niz zaplatiti v korunách Če'Sko~lovenských. V tom smeru
nelze O'všem sOl1hlasitl s náwrem O'devolacího som!u, že splništěm zá·
vazku žalovaného bylo bydliště žalobkyně, pokud se týče jejích dětí, tedy
Chomutov POl případě Teplice. U9tano,vením notářskéhO' spisu, že žalova,ný bude zasílati měsíční splá>tky vyplaceně a hez útrat 'll!a adresužalGbkyně, nebylo smluveno splniště. Již d,oslov tohoto ustanovení zřejmě
nasvědčuje tomu, že byla stanovena p'Ouhápovinnost dužníka, by zasílaldlužné platy na své nebezpečí a útraty do, bydliště věřitelky, že bylo
tedy uiednánotolil<o platiště, nikoliv splniště (srovn. čl. 325 obeh. zák.
a nyní § 905 odstavec druhý (nové zněnO O'hč. zák.J. K tomuto úvěru
nntká však nejen dú'Slov 'Onoho smluvního u,tauovení, nýbrž i úvaha, že
.kdyby v něm bylo spatřován'O určení splniště, bylo by toto naprosto
nenrčité a proměnlivé, ježto by záviselO' na tom, kde práv,ě věřitelka bude
míti bydliště. Nelze rozumně předpokládati, že byla stranami zamýšlena
taková neurčito·st splniště. Také pro předpokhrd, že plyne z povahy a
účelu věci, že spl'n,ištěm měly býti Chomutov po případě TepUce, není
tn spO'lehlivé opory. Dle § 905 O'bč. zák.: který jen ve svém prV'C\tním doslóvu přichází v úvahu, bylo by tedy pokládati za splniště Cerncvtce,
'kde slib byl učiněn, Avšak § 905 obč. zák. pouze stanoví, že co' do míry,
váhy a druhu peněZ jest se říditi dle m[sla, kde věc má býti odevzdána.
By! bylo používáno !DIIO pravidla též co do měny, není tím přece 'll,ikterak
vysl'OvenO', že měna, ve které jest splnitl peněžitý závazek, řídí se za
všlechokO'lnDslí a k,aždým způ'Sobem bezvýjimečně dle mista plnění, nut'no
spíše uznati, že platí pn případě dle poevahy i jiná měna, než měna splniště.

Pro obor práva obchO'dního stanooveu" v tépIÍčině v čl. 336 obch. zák.,
že v pac h y b n 'O st ech mají míra, váha, ráz a druh mincí čitání
času a vzdálenosti bÝti poMádány za smluvené. V 'Občanském' zákonníku není ~ato,zásáda výSlovně .obsažena, ale není zajisté závady, by jl
dle § 7 obc. zak. nehylo obdo,bně šetřenO' také v občanských záležitostech
p~ávních. V tomto, sp'Orném případě jde O' platy, kterými měla ŽJal'Obkyni
by ti .poskytnuta nahrada za· to, že převzala opatrO'vání dětí. Poněvadž
v.době, kdy, byl zříťen notářský spis, žalobkyně bYla v tuzemsku a učinila
n~l,ad na det, v tuzemsku a tedy v měně tuzemské, musi jí žalovaný také
d".Ťl sn;ll1ven'Ou náhf~du v tuzemské měně, kterouž ie'st od 12. dubna 1919
mena cesko'SlO'venskaa to v poměru jedné koruny československé za
jednu kO'mnu rakousko·uhersl<ou (§ 6 zákona n dne 10. dubna 1919,
čís. 187 sb. z. a n.). Co d'O částek, splavných od 1: prOSince 1918 do dne
J. března 1919, byl~ tyto platiti ovšem ve starých korunách nvkouskotlherskýc;h, a!eiia\.ovaný v době tuzemského 'Okolkování byl v pr,odlem
s pla~emm ~echto částek a nese tudíž veškeré- následky sv,ého prodlení,
zejlUe~a taketen, že žal'Obkyně nem'Ohla přeměniti jJříslušné částky v ko.
runy ceskoslovenské, musí tedy, hy nahradil škodu žalobkyni tím vzešlO'u, zaplatiH i tyto čA'Stky v korunách českosl'Ovenských (§ 1323 ohč.
zák). S právnlÍch hled:UsekJ výše vytčených nezáleží na tom zda nejen
žalov;tný, nýbrž i žalohkyně a děti isou ,tátními příslušníky r~mulIskýml
a jaké zákonné předpisy platí v Rumunsku a nebylo třeba prováděti
o tom dUikazy.
'
Čís. 1822.

Do ]JOtvrzeni vyrovnání mťtže si stěžO'vati pouz" rukoimí, zaručivš!
se za dlužníka před,za!táieuímvYrovnacihO'řizeni. nikoliv však ten kdO'
se zaručil až za tohO'tO' řiw'Ii věřitelťtm za vyrovnaci kvotu.
'

(~ozh. ze dne 6. září 1922, l~}I 342/22,)

Vyrocv~.~ní firmy J., d'Ojednané před okres~im soudem v P. při roku
dne 2L zan 1921, by\.o vyrovnávacím soudem potvrzeno Dle vywvnánf
zaručila se banka A., že 30 % vyrovnávací kvo,ty do měslce PO' schválen!
vYf'Ovnání zaplMí, kdežto věřitelé uznali zástavní práva, která byla bance
dlužníkem před 2)ahájením vywvuávacího řízeni zřízena a veškeré po..
stuP~ !,ohlecíávek a i maietk'l, vzdavše se námitek proti těmto právním
lednamm. Banka, js'O;uc zároveň věřitelkou, s vyrovnánlm dle pTO'tokolu
~e ~ne 2L září 1921 Výslovně sO'uhlasila. Stížnost banky A. do usnesení,
Jlmz hylo ~yrov~~ní potvrzeno, ,'re k u r sn í s ,o u dodmítl jako nepří
pustnou, lezlo stewevatelka nema dle § 52 VYL řádu ~ni jako smluvní
st,(~Tha alll jako věřit~lka práva stížnosti.
, Ne j v y§ š í s 0': 11 d nevyhověl rekur~u do 'octmltacího usnesení.
DŮVOdy:

pie § 52 vyr'Ovnávacího řádu rukDimí dluiníkův může podati rekurs
protI potvrzení vywvnánÍ, Toto zákonné ustanovení vztahuje' se vzhledem
na výraz »ruJc,ojmí d,l~užníikúv«, jakož i na to, že totéž ustanovení D' -prá'Vtl
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rekursuím vztahuje se podle uvedeného § 52 také ua dlužníkovy spoludlužníky, a vzhledem na ustanovení druhého odstavce § 53 vyr. ř. na ony
osoby, které před zahájením vYfovn6mí zaručily se podle § 1346 obc,
zák. dlužníkovým věřitelům za' jeho dluhy a které jsou uvo.deuy v § n
vyr. ř. riikoli však -na osoby, 'k,teré ,při vyrovnávadm jednání zaručIly
se věřite.lům za zaplacení vyrovnacích částek, dluž·níkem věřitelům na;.
bíclnutých. Oni dřív uvedení "ruk'ojmí dlužníkovi« mají vzhledem na druhy
odstavec § 156 konk. ř. zájem na tom, aby věřitelé, krytí pol:ledávkam;,
příslušejícími těmto věřitelům proti nim jako rukojmím dle § 1346 obc.
zák. nehlasovali při vyrovnávacím- jednání pr,o ne'p-oměrně nízkou kvptu
vyr~vnací, neb aby doko/lce nesvolili ku ~oskytnntí. zvl.áštníc~ výhod
některému jinému věřiteli; proto, bylo jim v § 52 Vyr. r. vyslovne, vy~ra
zeno právo r.ekursní proti potvrzení vyr:ovnání. Na -toto rekursm pravo
nemá nároku osoba která před zahájením vyrovnání nebyla rukojmím
dlužníkovým ve sm;slu § 1346 obč. zák., nýbrž při vyrovnáv.acím jednání
zaručila se věřitelům za zaplacení vyrcvnací kv-oty a souhlasila s vyrov<llláním; takovouto osobou však je-st firma banka A., pročež tato fir:?H
neměla práva ,rekursního, proti potvrzení vyrovnání, s fÍ'rm'O'u J. uzavre-ného neisouc účastnicí S' 'vyrovnáním tímto. nesouhlasivší, ve smyslu
počÚe'čních slo'l § 52 ~yr. ř. Soud rekursní tedy právem odmítl její r~
kurs jako n,epřípustný, v důsledku toho- sluší její do·volací rekurs prolllasiti nedůvodným, pročež nehylo mu vyhO'věno, aniž byl ~řetel vz~t na
vývody jeho, týkající se věci samé, neboť těmito nelze se '1ubec zahYVa)l.
Čís. 1823.

ZákOn ze dne 3. dnbna 1919, čís. 189 sb. z. a n., o školách národni,:~.
»Přiměřenou náhradou{{ jest rozuměti pouze přiměřenou činži za

Uz!..

vání mistnosti, zabraných k účelňm školnim; vylončen jest nárok na nahradu další škody.
(Rozh. ze dne 12. září 1922, R I 323/22.)

K žádosti Anny I~-ové určilo k r e sní s o u d přiměřeno'l! náhradu za
posto-upenQ taneční síně k účelům školním. Rek II r sní s o u d usnese~í
potvrdil. D ů v o cl y: Stížnost není opodstatněna. lest nepochybl1o, ze
Anně R-ové přísluší za postoupení taneční síně přiměřemí náhrada ve
smyslu ustanovení čl. 7 zákona ze dne 3. dubna 1'119, čís. 189 sb. z. a n.;
zákon ustanovuje že m'á stát i země -právo, by se zabe,zpečHo umístnění
škol veřejných a bydlení jejích správců (řiditelů a učite1ů), získati mbte
nosti pro školu za přiměřenou náhradu nájemní; každý vlastnik reahty
jest p'ovinen mís,nosti pm tyto účely propůjčiti, 1'ení-li tím ohroženo jeho
vlastní bydlení nebo jeho vlastní živ'nost. Stěžo-v'atelka žádá náhradu
. úp.lnou která jí však nepřísluši,po,něvadž záko'u mluví pouze o náhradě
přiměř~né: že by byla náhrada plná totožnou s náhradou p.řiměřenou, není
sprárvné, pDrillěvadž zákDn občanský také rozeznává mezi náhradou ,plnou
a náhr.adou přiměřenou, na příklad v § 365 obč. zák."angemessene Schadloshaltung« a \' § 1324 obč. zák. »\"olle' Genugtu.ung« a "eigentliche Schad.Ioshaltung«. Jest tedy v každém případě uvažovati, jakoU! náhradu jest
p'Oskyvnouti. Vzhledem k tomu, že zde nej'de 'O' ško·du, zPůsúbenou ze zlého
l

úmyslu aneb z hrubé nedbalosti, nýbrž o náhradu škody způsobené Anně
I(-ov~ .~e_ záv~žných důvodů v'eřejnosti a obe.cného- do.bra, nemá A'nna
R-ova nneho na!oku nežli náro,ku na náhradu přiměřenou, jež jí byla přiřknuta napadenym usnesením.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl' dovolacímu rekursu.
l

Důvody:

Nelze 'přisvčdčiti mÍ.nění dovolací stížnosti, že S'Í'~L.iovate:lce přísluší
podle § 365 oba. zák. a § 4 zákona ze dne 18. února 1878 čís. 30 ř.· zák
úplná náhrada za veškerou újmu, k{er,ou 'trpí zabráním ~ístnostÍ. na své
živnlOsti a svém výdělku. Z předpiSŮ zákona ze· dne 18. února 1878 čís 30
ř. zák. platí zde dle posledního ·odstavce § 7 zákona ze dne 3: dubna
1919, čís. 189 sb. z. a n. ve zněn.í upraveném zák'onem ze dne 9. dubna
:92~,. čís: 295 sb: z. a 'n'., jen §§ 22 a n';s!. o tom, jak jest náhradu vys,:tnlI,. mkollv vsak §§ 4 a násl. o předmětu a rozsahu odškodnění, p()'_
nevadz o tom, co Jest nahraditi vlastníku, jehož místnosti byly zabrány
pr{) účely školní, o-bsahuje§ 7 zákona ze dille 3. clubna 1919, čís. 189 sb ..
z. a n. zvláštní předpiS. Dle tohoto pře'dpisU! obdrží vlastník pou'ze při
měřenou náhradu nájemní, čímž nelze nic ji1ného, roa;uměti než p'řiméřenou
č'inži za užívání zabraných místností. Tím jest vyloučen 116rok na další
škodu, ;zejména nárok na ško:du, 'ktmou vlastník .trpí tím, že přiměřené
na]e'mne Jest menší než užitek, který vl"stník ze' zabraných místnoslí m"l
používaje jich pro svou vlastní živnos!. Ku šloodě, kterou by způsohH~'
zabrání místností vla,stníku na jeho ži"'llIosti, při:hlfží zákoTI Jen p'otud žel
prohlašuje zabrání nepřipus-lným, byla-li by jím vlastníko.va živnost ohrožena. l( újmám, je'ž, nesahají tak uaicKO, nelze dle zákona hleclětL StížnlOst
netvrdí, že náhrada, kter-ou nižší s;oudy při"sGPdily stěžovatelce za zabrané místnosti', jest menší, než by činila pLřimě~i1á čjln~e, n:(rbrž br-Dlí
pr·o-li usnesení nižších soudů jeu proto, že jí nebyl přiso,uzencelý 'Výdělek
který jí zabráním mí~'Uiostí uchází. leliko.ž na náhradu tohoto výděJk~
nároku nemá, není stížnost odůvodněna a ne'by,lo j'í proto vyhověno.
Čls. 1824.

I(u podrobení se ro:z,hodčímu soudu vídeňské blLrsy nestačí, že uzálisty obsahují příslušnou doložku, nýbrž tato ďoložka musí býti výronem srovnalé, vÝslOvně prohlášené neb aspoň předpokládané vůle stran.
Věrné

(Rozh. ze dne 12. září 19:22, R I 864/22.)
Pruti žalobě., vznesené z obchodu u tuzemského soudu namítl žalovaný nepříslušnost soudu, jeHo. dle doložky ua uzávěrném Ústě podrobily
se strany příslt:šu.o.sti rozhodčího soudu vídeňské bursy. S 00 II d'p r v é
s t o I i c e námitce vyhověl a žalobu odmítl. Rek ur s TI í s o ll' cl zamítl
námitku nepříslušno,sti sO,udu. D ů vod y: Prvý soud zjistil, že se mezi
stnapami pokud' se, týče j,ednaj"ícími: za ně zástupci přl, smlouvě vůbec ne'mluvi1o.. o tom, že s:e podroh~jí rozho~čímu sowdu vůbec, tím méně pak
rozhodclmu soudu clzozemske bursy. Umluva takoivá mohla ovšem mezi
stranami, jež!? jSDU prolokolovanými obChodníky, uzavře'na býti pNjetím
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závěrného listu, leč prvý soud zjistil, že v záverném listu toliko omylem
škrtnuta doložka o rozhodčím soudu, ač úmyslem žalující strany nebyla,
podrobl1i se mu. Prvý soud míní, že tento omy,) nemůže. vaditi u2)avření
smlouvy poněva·dž nebyl druhou stranou vyvolán a 'ruemusll jí z okolností
bÝti náp~dným. Pravda jest, že' omyl nebyl druhou stranou vyvolán, leč
rekursní so.ud jest toho názoru, že musil patrně žalo"anému napadnout!.
Jeť jistě něcG zvláštního., naprosto neGbvyklého, po<;lrGbiti se cizo·remskému soudu r'ozhodčímu,dvojnásob pak za té známé okolnos1i, že n~še
Ghchcdní firmy S1lažily se Gd'pnu.tati se od Vídně, že "tom podporovany
byly vládou a že skutečně význam konkurenční Vídeňské bursy prr> zboží
při valutové rGzluce a stále rGstoucím rozdílu úplně pominul. Když pak
se o· rOZJhodčÍm soudu vůbec n-e:mluvHo, musilo žalovanému napadnoiuti,
když dotyčný odsta"ec byl pouze n:atištěn a v jeho vyhotovení i nevy-

plněn, že 'tn jde o omyl, zvláště, když prvý soud zjistil, že bý","l žalovaný
před léty u žalující zaměstnán a věděl, že jde o, předpřevratový blanket,
jaké" firmy znaL Za těchto okolnGstí by,la by toho vyžadovala obchodní
pOctivGst a důvěra, by se žalující. firmy přeptal, má-}ť tato neujednaná
a poměnim nleodpovídající d·oložka plati1i. Má tedy S'Oud od'Volací za to,
že žalovanému musilo očividně .napadnouti, že j'de II žalující o. omyl, a že
neďošlo k s,rovnalé vidí stran a ke smlouvě o ,o,zhoďčím (§§ 871 a 869
obč. zák., § 577 c. ř. s. a čl. XIV úv. zák. k c. ř. s.).
Ne j v y š ší s o u d ne'vyhověl .dovolacímn rekursu.

D ů vo d y:
Netřeba se obírati otázUmu, kterou v t'omto mezispo,ru žalující strana
nadhDdila, zda přiznati lze úmluvě tuzemcŮ, podrohiti se PrO' určitÝ spor
cizozemskému soudu rozhodčímu vŮbec vÝlučnou záv.aznGM v tom smyslu,
že by důsledkem této úmluvy žádmá ze stran nesměla se dovolávati pří
slušného sondu tuzemského, ," tG ani v případech, kde není zaručena povinnost 10holQ cizozemského sonďu, rozboodnvati o takovýoh právních
věcech cizinců nebo! v tomto případě nehe uznati uplatň·ovanou námitku
nepříslušn.osti 'dovolanéhn tuzemského soudu již proto, že není tu platné
úmluvy stran o podrobení se mzhodčlmu soudu vídeňské bursy. DJe
čl. XIV uvoz. zák. k c. ř. s. vyžaduje se k takové úmluvě smlouvy písemné. Smlouva uskuteční se jen srovnalou vůlí stmn, náležitě pr'Ojevennn
(§ 869 obč. zák..); stanovl-li čl. XIV cit. zákoma·, že se kupci a členové
nebo návštěvnim bursy podrobnií příslušno;Sti bursovnlho rozhodčího soudu
již opomenutím výtky proti přijatému ·uzávěrnému listu, 'Obsahuiícímu p'ří
slušné ustanovení, je tím poure mí'!]ěno, jaký význam přikládati jest takovému opominutí vzhledem na d01yčný pr.ojev vůl'e strany ďruhé. O smlouvě
nemúže "šak býti ře'Č[, kdYž žádná ze stmn na <tako;voulo ro-zhoclčl
smlouvu ani nepomýšlela; byly-li přes to YYl!1ěněny uzáyěrné listy, ustanovení o tDm obsahující, nemá dotyčný odshvec uzávěrnýoh listů významu, když strany prokazatelně úmluvu, tímto odstavcem naznačenou,
an, nezamýšlely, neboť odstavec ten nelze v tomto pří[Jadě pokládati za
projev "ůle žádné ze stran a nemůže také [Jroli žádné ze' stmn míti dťt
sl'edek, že opominutim výtky proti němn v ustanovení to svolila. O takový
případ jde právě v tétG věci, neboť 2)e Zjištěnípfedchozích soudů vyplývá, že p'ři njednání .obchodu, koupě, .o ni·ž se vede spOr, nebylo mezi

stranami jednánG o tom, že se pro přip,ad sporu podrobujíprávomoci [0,,hodčího soud'u vídeňské bnrsy, nanpak jest zjištěno, že' žalující strana na
takn\'o,uto úmluvu ani nePGmýšie'la, podobné úmluvy od převratu v nižádném obeh'odě neučini,la a jedině z nedop,atfení k01DP'toiristky, jeito
tato dotyčný odstavec v tištěných hlanketech ne'škťtla, o ujednaném
obchodu vydala vzájemné uzávěrné listy, obsahující právě ·onen nštěuÝ
odsta'Vec o. podrobení Se zmíněmému bursovnímu rozhodčímu soudu. Ježto
pak ty!ovzáj,emné uzávěrky vyhotoveny jsou na tiSkopisech .žaluiící
stDany a tedy podnět k úmluvě takové byl by mohl jedině od strany ža·
IUjÍcí Vyjíti, vyplývá z toho dále, že ani žalovaný na ujednánlí takové
rozhodčí smlouvy nepomýšle<l, tG tim méně, když ani sám netvrdí, že
takový úmys] s'lovy ne.bo' jiným poznatelným způsobem projeviL Takovéhoto projevu vůle bylo by bý"alo k uskutečněnlí smlouvy tim spíše
třeba, ježtG p,ři nynějších, státním převratem zcela změněnÝch poměrech
obchodních a při nynější .od dřívějškh d'ob zcela odlišné obchodní zvyklosti, j~k ['ekursní soud správně zdůrazňUje, tako'Vý smluvni úmysl nejenom pfectpokládati ne'b,e, nýbrž docela za nepravděpodobný~pokláda1i
dlužno. Jestliže tedY žalovaný, ač sám takového smluvníhoi úmyslu neprojevil a neměl, teprve napOtomně z přlslušnéha tištěného odstavce uzávěr
ného listu takovouto úmluvu> pro sec:, up.Jatňuje, když se p·řípad sporu
již udál, nelze toto jeho stanDvisko uznati za oprávněné již dle zásady
pocti"osti a víty, dle které právní jednání vykládati ,jest, a ne'tř-e'ba se
v této. pnčmě ani dOivolávati zákonnýoh předpisů o 0I1'\Vln § 871 .obč. zák.,
který přece předpokládá, že mezi stranami vůhe ke 4Ímlouvě aspoň proe
jevena byla.
Čís.18~.
Notáři
měty

jako soudnímu komisaři přísluší rozhodOvati o tom, které před_
jest pojati do pazllstalostního inventáře.
(RGzh. ze dlle 12. zátf 1922, R I 903/22.)

Rek ur sní s o u d zrušiJk rekursu dědiců Oopatření notáře jako soudního komisaře, jímž, pnojednávaj.e )Jolzůstalos1, rozhodlo tom, které p'řed
měty jest pojati do pozústalostnfho inventáře, a· ulolAI pozůstaJostnímu
soudu, by, vykonav potřebné šetření, sám rozhodlo tom, zda sporné předL
měty p,atří do pozlis<talosti. D ův o d y: Dle § 28 a 29 nesp. říz. v doslovu
zákona ze dne I. dubna 1921, čís. 161 sp. z. a n. přísluM sice provésti
pozůsta'lostní řízení notářům jalo'O séudním komisařům, ale soudu'pOZů
sMostnímu jest k~omě úkonů, včl. IX. cít. zákona jmenovaných, vyhrazeno rozho.dovati o všech .otázkách, při prOjednání pozůstalosti vzmklých,
ve smyslu § 27 nesp. říz. A 1akoMou otázkou jest i ro.zhodnutí o. tom
které věci 'patří do pozůstalostního inventáře. Z toho patrno, že· v tomt~
p!ípadě neprávem notář jako soudní komisař rozhodl o tom, zda sporné
predměty patří dOl pOzůstalosti, ježto k rozhodnu1í o tom byl povolán Jedině
pc.zůstalostní soud. Za jmění jJozůstalostnÍ dlužno v pochybnosti pokl{;clati Oom{) jmění, v jehož držbě byl zůstavitel v době úmrtí, a přísluší soudu
pozůstalostnímu, arciť hez újmy práva nároku, které sporem lze uplatniti,
by rozhodoval o tom, zdaU a pokud ve příčině jednotlivých předmětů
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zůstavitel

v držbě byl (§ 97 a 104 nesl'. říz,). Šetře'n& však, které i; tom
soudní komisař vyk'onal, je naprosto nedostatečné.
N 'e j vy š; š í s 'o: II d zrušil napadené usnesení a uložil yekursnfmu soudu,
by nehledě k použitému zrušovacímu důvDdu, znovu rozhodl {) rekursu.
směm

Důvody:
notář nebyl jako soudní komisař oprávněn
k opatření" 'o- než jde, ;nýbrž, že v,patření to mělo zustati vyhrazeno soudu,
nelze uznati správným. § 27 nesp, říz., na nějž se rekursní S'Oud k odů
yodnění svého- názoru 'Odvolává, vymezu}e 'příslušnost 50-udu pozůstalost.,.

Názor ,rekursDlího soudu, že

rdho opf-oti soudu ppručenskému (opatro·vnickému) uváděje, v. který~h
případech soud pozůstalostní může samostatně postupovati a usneseuí
vydáv.aJti i v oněch dědických pr-oj'ednáIiÍch, na nichž zúčast'nleny isou
o.~oby" jsoucí pod po,ručenskou neb opatrovnicKou. 'ochrauou jiného soudu,
aniž by se musil dožadovati př,edem schválení t'Ohoto soudu. Napr,oti tomu
sta'llIovi předpis§§ 28 a 29 uesl". říz. v úpravě zákona ze. drie 1. dubna 1921,
čÍs. 161 sb. z. a 'll. (č,k IX) výsIovně, že, notáři jako s'Ů,udnímu J<omisaři
přísluší zejména sepisovati úmrtní zápis, zapečetiti p'czůstalo,st, pr'Ohlásiti
poslední vůli, sepsati," odhadn-outi jmění"" ... , z čehož vy·plývá, ž'e sepis, j:nvenáře nálež'Í právě k ()IllIěm úkonům, keré notáři jak'o
s'Ůudnímu loomisaři přikázány jsou. k-li však notář povolán ku sepsání
inventáře, j1est nepochybně také oprávněn, činiti usnesení O' t'om, které
p.ředměty Í'e'st v inventář pojati, jak jasně vyplývá z př,edpisu §§ 93, 94,~7
a násl. nesl'. říz., které stanoví, jak má 'komisař při sdělání illve'llltáře po·
stupovati, zejména, pak z předpisu § 104 nesl'. říz., který obsahuje podr,obné pravidlo, jak jest se za.chovati v příčině věci, dle udání cizích,
aneho véci zůstavitelových, jež jsou v držení osob třetích, v jeho souvislosti
s § 98 'nesl'. říz., jenž komisaři ukládá zjednati si za tím účelem potřebná
vysv,ětlení. Také výpoč'e't úloonů, které dle nového předpisu §§ 28 a 29
new. říz. vyhraženy jsou výlučně soudu, nasvědčuje úsudkem z opaku
správnosti tohoto výkladu.
Čís. 1826.

o nároku manžel", by sníženo bylo výži vné, jež jest pOvinen platiti
manželce na základlí smíru při rozvodu, jest rozhodovati v řízení sporném.
\Rozh. ze dne 12. září 1922, R I 966/22.)
Smírem ze dne 4. čerVna 1921, uzavřeným v rozvodovém sporu, zavázal se rna'lllžlel pllatiti manželce výžicvné 400 Kč. Žádosti jeho, by ~živné
byl'O sníženo, soud prvé stolice vyhověl,rekursní soud žádost
odmítl. O ů v o cl y: úpravu vyživovacích P'Ovinnosti man,žela 'Yůči manželce jest provésti spor'em u s'Ůudu dle § 50 'Odstavec druhý čís. 3 j. n.
příslušného.
Neměj proto prvý soudce snižovMi výživné stěžovatelky
v řízení nlesp'Ol"llém, a měl žádost manžela dlel § 42 'Odstavec prvý a čtvrt5'
L n. odmíináuti.

Ne j v y Š š í s o u d

nevyhOVěl

dov-olacímu r'ekmsu.

Důvody:

Pr~vv~í P?m~ry sou.kromého práva l,:,:e, pokud zá'kon sám neurčuje

1';00 ne nzem mlmosporné, uplatňova,ji pO,dle v5'slovného ustanovení § 1
CIS. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. toliko poř.adem práva.
Pro, spory, mez! manžely o výživné není v5'jimky z r,avidla toho" ať ;de

o duvod naroku na v~~živné, ucb {) v1'r ši vÝŽivného; nenít z.ákonného usianov,ení, j'ei by věci ty přikaz'Ůvalo soudnktví mimo,spornému. Rovněž
ne'11l duvodu, nárok manželčini na výži'vné, nebo nárok toho ne'b onoho
~ ~ma~ž~lů na zvýšení ~cb snížení vÝži'vného, jíž placeného, chrá'nlHi z mnei

. uredm.

S'Oud rekursm tedy právem vyslovi.\ že ó nároku manžela Ula

snÍžeDÍ výživného, jež s,oudním smírem bYl se z'avázal platiti své manželce
nelze rozhodovati fY řízení mimosvorném, proč'c'ž Jlllapadené usnesení
v tomto vyhovuje zákonu. Okolnost, že nárok manželky stěžovatelovy
~yl 00 do ,~ůV'Odu svéh~ upraven soudním smírem uzavřeným oběma manzel~, za u,ceJ.em soueln,!ho pOVOlení dobrovolnéhO rozv.a.dujejich manžel-

sllv!, ,nemen~, na ,tom ničeho, nebol, .nehled~ k tomu, že· smír ,onen byj
uzavrelJJ. v nzem sp1orném, zaháj,eoném o ža,lobě ,manželky na, manžela

o [{),zvod tl'anž~ISlví od stolu a lože, - domáhal se manžel změny smíru,
pok~d Jde o· VYŠ1 Výživného, a žádá sníž'ení výžrvného smírem uru,luvenoh~"s kter5'mžto s'n.ížením manždka jeho nesouhlasí; tim stal se' nárok
Jeho IVU~l manželce na sníženÍ' výživnf. h ,,,_ sporn-$rm a d1užno tedy domáhati
s,: ,ho za:obou, a~ ,spo~ívá na ~esporném zákJ.adě, že nárok manželčin
VU~l m~~z'~h na VYZl'vne J,cst svy,m' dflvo:d:em Po právu. Stěvovatel proje-

vUJe I?mcm, ž'c může- svůj nárok proti manželce upla'tňovatt v řízení mimosp~rne:n', 'Poněvad~, jak, uvádí, jde ,o po'uhou ÚPl'>avu,i\rýše výživného,
u~lu~e~~?o sn~dmm smlfem v roce 1921. Tomuto mín~nlÍ nelze ji>ž proto

pr!:vedc!Í1, pO'nevadž podle spisů nejde oúpravu vÝživného pr,o manžeiku
9tezovatelovu v tom smyslu, že by oba manželé byli žádali so,uhlasll'ě
~ tuto úpravu, nýbrž po'ně,v,adž jele o soudní mzhod'nutí 'O jednostranném

JJavrhu ma1llž-eIa na snížení v~Tž'ivného, stranami p-rávoplatně umluveného

tedy na změnu dotyčné Úmluvy v nepr'O,speoh manželky stěi,ovatelovy:

Oh~oby u~~anovení § 16 ?rvní nove.!y k ohč .zák. nelz'e zde užíti, poněvladž

ne-n,! zde"pnpa~u pOdo'bneho ve smyslU § 7 'Ůbč. zák., nýbrž jd'e () p'řÍ'Pady
pcdst~t~e rozd!Ine; o'olen § 16 totiž týká se v5'měry nár-okú nemanž.elskýóh
nezlelIlych dětí proti otci a nařizuje urč-enf jich v řízení mimoSPOlfnétn
v~hlede~ n~ zvláštní ochranu zá!mna, j.íž 'Podle' § 21 -obč. zák. nezletilé
detI }~ozl\~aJl; taie ochra'na nepříslušÍ zle tHé a svéprávné m!anželce vůó
manze!?vl. Na'proti tomu lze poukázatl na § 19 zákona ze dne 22. J<vě!na
19,1?, C!S~ 3~0 sb. z. a, n." dle něhož, byla,-.\i vyslo'vena rozluka manže1s<tví,
muz:, kazdy z rozloucenych manželů, jestliže byli dřív upravili své maJetk'Ů;,e p'Oměry smlouvou, žádati za nbvéspořádá'l1á těchto DomeTu pořa,dem

Dra va, nikoli tedy v řízení mi.mosporrtém.

Čís. 1827.

Vkl~d práva .pacht?vního nečiní nárok! prop'achtovatele na placeni činž<>
pOhledávko~ klllhovnL Dlužno proto eocekuci na tuto pOhledávku vésti podle
§§ 294 a nasl. ex. ř. a přednost exekučních zástavních práv posuzovati
Podle § 300, odstavec drUhý, !lX. ř.
(~ozh. ze dne 12. září 1922, R I 968/22.)
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V exekuční věci firmy Josef R. proti }osefině f-ové byla povolena
exekuce zaba-venímpohledá'Vky, jež příslušeladluinici z důvodu náje~ni
ónže proti manželům 'Aloisu a Růženě V-ovým, platební zákaz dorucen
byl poddlužníkům dne 16, května 1921, načež byla přikázána pohledá'Vka
vymáhajÍcímu věřiteli k vybrání. V exekuční věci banky A, proti téže
dlužnici byla zaba'Vena pohledávka, jež jí příslušela proti týmž manželům
Aloisu ,''' Růženě V-ovým ze smlouvy pachto,vní a záro-veň byla vymáhající
strana zmocněna, by uplatnila pr-oti po,ddlužníkům všechna .práva ze
smlouvy pachtovní. Platební zákaz doručen byl poddlužníkům dne
18. května 1921. Pachtovní právo, poddlužníků bylo vtělen,o v knize pozemkové. K:dyž poddlužnici složili pachto,vnénu soudě, pouká2lal je p r v Ý
s o u d bance A. D ů v 00 d y: Pachtovní práva dle- § 9 kn. zák. jsou právy
věcnými, jsou-li zapsána v knihy veřejné (§ 1095 obó. zák.). Jest zajisté
správným, že práva pachtovní obmezují dispOSice dlužuice v tomto pří
padě nebyla to jen práva na braní pachtovného, dlužnici příslušejicí,
dlužnici určitá práva a po'žitky, zejména, pachtovné. Avšak v tomto při
padě nebyJa :to jen práva na br,aní pachto-vného, dlužníci- příslušející;
nýbrž práva iiná, smlouvou 2l" dne 26. dubna 1921 stanovená. Práva
pachtovní pro poddlužníky vložem byJ", d", knih 28. dubna 1921 tedy
'v doM dávno před tím, než vymáhající věřitelka firma R, podala návrh
na zabav'eln, pohtedávky z pachto,vní činže,který došel soudu povolujícímu rlne 11. května 1921 a bylo možno vésti exekUCi pomoe obdobně'
jako TIIa' reální břemeno, V takovém pffpadě není směmdatným den dmučení p,oddlužníkům, nýbrž den podání návrhu (§ 320 ex, ř., § 29 vše"b.
zák. kn.). Exelmc.e vedená banloou A, přimzeně, ježto práva pachtovní
zaba,vována nebyla a býti ,nem",hla, nýbrž jen ta prá'Va, kteT'á dluŽ11ici
ze smlouvy pachtovní příslušeli"', 'nemohla být! než exekucí dle § 331
ex. ř.; zmocnění této vymáhající strany dlužno pova'.\ovaH jako, ZjJůsob
zpeně"e11í zabavených práv dle § 333 ex. ř. I když nastaJo p'řikázání pohledávky 50.000 K firmě Josef R" nemúžletoi býti na újmu právu srlmějšfmu,
jaké má dmhá vymáhajlcí 'V-ěřiteIka· to' jlest banka A. a poněvadž nebyla
topohledá,vka ani platná, ani splatná, kterouž firma R, zabavila, ježto
pachtovné, které závis-lé jest na sp'lněm, stnany druhé, - za- pohledávku
takovou pova2iovati nel2le, - rozhod:l soud d1e § 304, 314 ex. ř., když ani
jeden z věřitelů jistQty nenabídl, poněvadž jde zde omylem vlastně o dvoií
přikázání jednoho a téhož l1árckn. Rek u r s n i s o' u d poukázal složený
peníz firmě Josefu R. D ů vod y: Soudrekursní nesrovná,vá se s ná2lorem
prvého soudu, že pm pořadí věřitelú, kteří nac částku 6940 Kč 90 h, složenoupoďdlužníky činí sobě nárok, směroclaullIým jest den podáni návrhu
dle§ 320 ex. ř. a 29. kn. zák. Jest ovšem pravda, že pachtovní smlou'Va
redne 26. dubna 1921, uzavřená mezi Josefinon f-ovou jako propachujíc!
a poddlužníky manželi Aloisem a Růženou V-ovými jako· pachtýř;' byla
ze dne 26. dubna 1921, uzavřená me'Zi Josefinou f-ovou jako propachtující
Tím však nepovsta,la pro dlužnici Josefj,mu f-ovou ještě žádná knrhovni
pohledávka, jak správně stěžovat.elka vytýká, nebol p:vchtovní smlou'Va
zapsána'byla na listu C jako břemeno a nikoliv jako právo Josefiny f-ové ..
Důsledek toho jest, že Josefina f-o'Vá vtělením paohtovná smlouvy nenabyla proti poďdlužníkům práv kniho-vních a nárok jejÍ na placení
pachtovného není protopohtedávkou k,nihovní, nýhrž peněžitou pohle-'
dávkou neknihovní. Dle toho bylo také pořadí mezi věřitelkou, firmou
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Josef R. a bankou A, posuzovati tak, jak ustanovuje· § 300, odstavec
dmhý ex. ř. a P0'něvadž, jak nesporno, usnesenlí, exekuci pO'V0'luiící w obsahující zákaz poddlužníkům, pokud jde o firmu Josef R., dwučeno bylo
dne 16. května 1921, kdežto usnesení exekuci POvo,ující pro pohledávku
banky A. pnddlužníkům doručeno bylo teprve dne 18. května 1921 příslušípř,ednost veřitelce firmě Josef R., a níkoJ1v bance A,
'
Ne j v y Šl š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Usnesení soudu rekursního je správné a vyhovuje plně věci i zákonu
tnho'
k@llimž, hledíc na obsah stíŽl1!osti, se llodá,vá pouz-e t0'to: Nemá pro vě~
významu, že dlužnice J'Ů,sela f~ová jest oh~edně jedné polovice nemovitostí po'uhol! fiduciářkou, a zcela mylným jest názo-r stěžovatelky o právníoh účincích elxekuce, kterou provedla proti dluibrricl zabavel1!ím práv,
příslušejících jí proti pachtýřům z pachtovnÍ smlouvy, knilwvní poznámIwu, že práva pachtovní, takto vtělená, byla zabavena ve prospěch její
vykonatelné pohled<'tvky a ž'e tím stěžovatelka nabyla prá",", zástavního
na tomto nároku pm svou vykonatelnou pohledávku. Exekucí touto nebyl
zabaven nárok dlužnice oproU paChIYiÚ,D' na placení p:vchtovní činže
pořadem, který exekuční řád předepisujee pl'0'exekuci. na pohledávky
lmihovní. Vtělené právo pachtovní jest právem pachtýřů a knihovní zápis
tohoto práva měl jed]ně ten ú6eI, aby právo to stalo se účinným 1 proti
nástupci původního propachto-vatele' v držbě propachtova~ nemovhosti
(§ 1095 obč.zák. a 19 knih., ř{'du), Knihovní vklad práva pa{htovn.fho slOUží
tedy jedině ku zvěcnění a zajištění práv pachtýře proti propachtovateli,
pokud se týče jeho nástupcům, a dús!edkem toho zapisuje se' na propachtované nemovitosti jako břemeno na listu závad ve prospěch pachtýře
jakožto jeho knihovní právo-o Nárok propachtovalele- pr,oti pachtÝři na
placení pachtovní činže' nemá však s tímto knihovním vkladem práv
pachtovníCh Inde spoJ.ečného a vklad pachtovního práva jakožtO' práva
pachtýře nečiní onen nárok propachtova tele pohledávkou knihovní; nárok
tento, j1a,kožto poMeďávka neknlhoV'mí může tedy postižen býti exekucí
jediině dle § 294 a násl. ex, ř, a jest směrodatným pro přednost nabytých
zásta'Vních práv jedině předpis § 300 odstavec druhý ex. ř. Názor stěžo
vatelky, že nácf'ok ten pl:vtně zabavila jakožto pOhledávku kniho'vní dk
předpisÍl § 320 a násl. ex. ř. po rozumu § 320 odstavec třetí ex. ř, a § 29
knih,' z~k. jest zřejmě mylným. V tomto případě jde pouze .o to, zd" PřÍ
slušl p,.ednost na uspclmjení z pachtolvní činže, poddlužníky k soudu
slouně (§ 307 ex. ř.) firmě Josef Rc či stěžovatelce a jenom tat{)~ otázka
jest předmětem rozbodo,vání o podaných stížnostech. Vzh'ledem k tomu
netřeba se obírati další výtkou stěžo'Vatelky, vztahUjÍcí se k tomn zda
Pro vybrání dalšího doplatku pachto'Vní činže byLo nebo jest zříditi' opat"wníka ve smyslu § 314 eex. ř.
pročež se stěžovatelka poukazuje ma správné důvody usnesení

Čls. 1828-

Příslušnost živnostenských soudií není opodstatněna jde-li o nárok,
•
jejž uplatňuje osoba, účastna vedeni závodu.
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Jedná.li sond O' námitce nepříslušnO'sti od~ě!"n~, ~O'Z~oO'~uje na základě
celéhO' přednesenéhO' děje, nikO'liv PO'uze na zaklace uda]u zalohy.
(Rozh. ze dne 12. září 1922, R I 983/22.)
Žalovaný, majitel obl'vnirké firmy, uzavřel s~ žalob,cem ún;luvu, ,dle
které žalobce jako,žto mistr o,buvni'oký povede zavod, zalovanemu nale"
;'""jící .po stránce výrobní, kdežto nákup, prodej, úč~tnictví a' pokl,ad,nlu
'Povede si žalovaný, opovězenÍ- výroby obuvi po ~lQvar~~cku stan,e' se na
jméno žalobcC'vo. Ohledně výše žalobcova platu a je~'~, u~a5'tenst~' ,v pod.~
.nOku nebylo ničeho mezi stranami ujednáno, jen S!lbll zalova.ny zalobcl,
že bude žalobce společníkem jeho;, bude-li zfrvocl prospívatI, ale k takt)vémuto dalšímu ujednání již nedošlo. Podnik byl pak u ž~vnostensk~o
úřadl' o'Pověz.en na jméno· žalQbce a PQd jeho jménem byl take provozo~~n,
.a.le žalovaný sI jej vedl sám a zejména přijímal veškeré platy a, v~placel
vydání. Proti žalobě 00 doOplatek mzdy, vrácení kauce,,; zaplacem ?ahra~!
za používání str-ojů, jež ža:lobce do závodu da!, lD,annll zalo:,a~y nepnshlšnost soudů, jtc'žtú j1de ,o věc, spad,ad'íc,Í dO' pr.avo~'o~c~ so~du :lV~?st:n
skÝ'ch, a věcnou ne·příslušnost dQvolaneho soudu, Jezt? ve: nalezl pr~d
soud 'Obchodní. S O udp r v é s t o I i c e námItce vybO'vel a zalobu odml~l.
D ů v .a d y: Dle žalobcoOvých úc!ajú jest základem žalobu,ího nároku na-

mezdní poměr žalobce ja!kožto vedoucí síly v ~ávodě" z.a:bý,:ají~í~ 1se
tovární výrohou .a prodej'em' obuvi 'ai výhradně z~lolvanem?v naleZ'~nc;:;,m,
třeba fmmálně vůči hvnoOstenskbmu úřadu byl podmk ten hla sen ula 1me'J0
i.alobco.vQ. Poněvadž podnik talcový podléhá zákonl' živno~tensk,é;rlU
(čl. IV. zá~wnl3 ze .dne 20. pr'c,since 1859, čís. 227 ř. zák., .&. .1 Zlvn. r~du
pod čís. 36), jest tím splněna poďmínka ,příslušnosti snudu ž~,:,noste~ske:lO
(§ 2 čí$'. 1 a § 41 zák ..0 o-bch. pom. ze d,ne 16. Jedna 1910, crs. 20 r. zak.
ve sp'oi-ení s §§ 1, 4 a 5 zák. IQ, živnostenských squdech ze d'.:~, 27. li:toP,adu
1896, čís. 218 ř. zák .•a § 2 min. nař. ze dne 1. července 1919,,~lS.}1O r. zak.).,
Pončvadž tedy soud pokládá za zjištěnu pro tenl.o 'spor pnslusnos,t sou~y
živ,nostenského, která jest dle § 3 zákona o soudech živnostonskych ,pnslušnnstí vÝlučnou čímž z rozhoclování o toOmto SPOrtl, kde Jde onarok
zaměstnancův ied;ak na doplatek mzdy, jednak na vrácení kauce, jednak
o zaplacení Illláhr.ady zla p.o·užívání strojú,. které zamě~t?anec, sám do. z;á~
vodu, jehož technické ved'enÍ měl, zapůjČl!, t:dY rovnc~ O' n~rok, vz!",kl,:
mu dle jeho tvrzení v tomto služebmm pomeru, vyl'ouceny JSlOU veskere
řádné soudy, spatřuje so,ud v tét.o skutečnosti tlepřípl's!nlost poř~~'u p:á'.:~,
k niž i bez námitky žalovaného byl,o by hývalo' nutno z mocI uf'l~dm ~'n,.
hlížeti dle § 42 j. n., a byla' pwto uznána nepřÍslušllost soudu a dle nto:
vaÍlého § 42 j. n. vyslO'v.ena zmatečnQost do'savadního řízení. R e,k u.r snl
s o, u d zrušil napadené uS'IDlesení a uložil prvému sou'du, by dale Jednal
a ~novu ,rc'lhod1. D ů v ody: Prvý soudzamítnul žalobu pro ne:vříslyš
nost a dosavadní řízení prohlásil zmatečným. jsa tohQo ná2lQofu c ze da~a
jest přísluš'nostsoOudu živnostenského, poO,něvadž jde o nár~k ,7Ja:mestnancuv
proti zaměs,tnavate1j ze služebnlho poměru a pcdmk, v l'cmz zalobee JakoO
zaměstnanec byl činným, podléhá žIvnostenskému řádu. Návor tento však
uhájiti se IDlodá. Správnéj,est, že podnik, 'O nějž j~e, .~odléhá živr~sten
skému řádu,Pfes tóvšak nCillÍ předPQkladů proO pnslusnost soOudu ZIVn;O~
stenskéhQo. Pr'vÝ soud odůvodnil příslušnost toOhotQo sQ:ndu uS'tanovemm

,

-

§ 2 čís. 1 Cl Š 41 zákona ze dne ]6. ledna 1910, ds. 20 ř: zák., o obchodních
pomocnících ve spojení S' §§ 1, 4 a 5 zákona o živnosteuských soudech
ze dne 27. hstopadu 1896, čís. 218 ř. zák. UstanQvení těch mohlo by však
býti použiloO jen tehely, kdyby šlo 00 nároky ze služebniÍho PQměru mezi
žalobcem jako zaměstnancem a žalovaným jako zaměstnavatelem Takového PDměru však v tomto případě není. Mezi stranami je nesp~orno
že podnik živnostenskému úřadu ohlášen, byl na, jméno ža,[obcovo a pod
jménem tím byl také prov'ozován. Žalovan~' sám uvádí, že se' se žalnbcern
dohodli, že poved·ou společně rukOdílnou výrobu obuvi a svrškú jakQ
společ~íci, že žalobce vzal na.se sta'r'Ost 'O odbQornou stránku, hlavně 00 výrobu, zalova'u(\' pak o obchodní stránku ·podniku, podíl ž,a!obce na zisku
č~TIiti měl 50%, žal'Ovaného 40%, kdevto, o ztrátu děliti se' měli rovným
dIlem. Zalobce neuznává 'ÍO't,o tvrzení,_ uváděje, že žalov~mý mu pouze
slibil. že hude společníkem PQďniku, že však dosud slibu nesplnil a že proto
zllsta.J II něho ve služ-ebním 'PC'měru. 'ro však odporUje uhlášc'c II ŽiVllliOstenského úřadu, dle níž hlášen podnik na jeho jméno. Dle ní by,) tedy
prmclpálem p'Odniku, Je-li tomu tak, nemohl býti zároveň v něm mměst
nancem, jlCŽto v případě t.akQvém mohl by nároky ze služebního; poměru
j,cn proti sobě jako principálu uplatňovati. Nebylo-Ii však zjištěno, že
zal obce byl k žalovanému v takovém služehním poměrn, jaký mají na
mysli citovaná ustanovení zákona Co sQudech živnostenských a zákona
o obchodních poOmocnících, neni pfedpckladů pro příslušnost soudu živ, nostenského. Soud prvý, uznav tuto př.íslušnost a pro:hlásiv následkem
toho řívení zmatečným, jednal proti usta.nO'vení zákona, pročež byla napadené usnesení zrušiti. 2alovaný vznesl však také námitku věcné nepříslušnosti soudu z toho, důvodu, že k T'ozhodování povoIán jest scuď
obch'Odní. SoOud sice o námitce této jedn"l, ale ner'Ozhodnul o' ní. Nemůže
proto ani sDud r'ekursní otázkou touto se zabývati a náleží soudu prvému
by I 'O ~étc! námitce, po plÍ'P-adě, uzná-li za vhodné, j'eště pn -jednán! s;
stranami; rozhodl.
Ne' jv y š š í s o u d nevyhovčldovDlacímu rekursu.
Důvody:

Žalovaný vznesl proti žaLobě 1. námitku soudní nepříslušnosti správně

~cpříshršnosti řádnÝch soudů, maje za to, ž,e spor teuto náleží;řed soud
z~':'l1\)~te!,ský, a 2. námitku nepříslušnosti S'Oudu obecného, maje za to, že
pnslusnym Jest soud obchodní. Soud prvé stolice jednal c;dděleně od
hlavní věci o těchto 'Obou námitkách \lndl,e § 261 c. ř. s., byl tedy pov,tnen
usnesením rozhodnouti -o nich; rcrzhodl tím Z'PÚ"so:bem, ž'c první nám'itcB
:ryhovel, .ač ovšem neuvedl tu výslovně ve svém usnesení ze dne 7. června
,922. a v důsledku toho podle § 42 j. n. ža]nbu odmítl a řízení pr.ohlásil
zmatečným. Soud rekursní vyhověl r,ekursu žalobcQVu " z m e n i I jak
zřejmo }est z odůvodnění usnese,nÍ soudu rekursního, usnesení P1'~ého
soudu v ten zpÍlsob, že podle § 261 c. ř, s. zamítl námitku žalovaného
. čís. 1; rozhodnutí toto nesprávně nazváno jest v usnesení rekursnír-o
s'oudu z r II Š e II í m usnesení prvého soudu; to však ničeho na' věd nemění. Do\"olací rekurs je vzhledem na to formálně přípustnir • ale změňující
:lsnesení sou~u rekursního vyhů:vuie věci i zákonu, ccž vychází z této
uvahy: Dle § 1 zákona o živnO'sTenských souďech ze dne 27. listopadu
Civllnl rozhodnuti. IV.
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1896, CIS. 218 ř. zák., tyto soudy jsou příslušny pro ~i",:o~te~ské ~~PDry
mezi živnostenskými podnikateli a dOlníky; dle § 4 ~ naleze]1 . pr~ed ~lVno,
stenské soudy s(Xlry o mzdu; dle § 5 a), b) jsou delníky ,mlstr,l de~mčtI,
dílovedoucí, ph~dní dělníci, jakož i všichni, v živnoste,nske':1 r;avode za~
městnaní p<lmocnÍ dělníci. Dle § 73 živn. ř. JSOU pomOCnyml ~elTI1~y všecký
dělnické .osoby, jež jsou pravidelně zaměstnány v podmclch zl~nosten
ských jaků POmocníci llebo tovární dělníci; D~e § .2 odsta;:ec prvy a § 4;
zákona .o obch. pomůcnlcích platí zákonne predpI~.y ? p::sl~snosti soudu
živnostenských také prů služební poměr osob, !ez pľe;~azne ;lstanove~Y
jsou ke Iwnání vyšších služeb v živnosti podmku, na~ n,ez se ;,zta~uj,e f~d
živnostenský. Žalobce však podl'e 'Obsahu žaloby, ~redne.~~~eho jeh'0 zastupoem při ústním jednání v první stolici a vzate~o ~ ill':;slml s~udy. za
základ rozhodnutí, opírá svůj žalob ní nárok .a tvrzem,~ z: zal,C\vany hledal
mistra obuvnického, na jehož jméno by m'0hl o'Poveden vywb,u ob~" l
a obcho:d obuví, naoež dohodl se se žalobcem, že' tento,P'0vede za~o~ }a~
lovanéh.o PO stránce výrobní, ža'lovaný pak p'ov;ede na~,:p, prodeJ, ucet~
nictví a poldadnu, dále, že nemluvili ničeho o. ~latu a ucash v P'Odnikr~
ale že žalovaný slíbi,J žalobci, že bude sp'o,ťecntl<em Jeho- po,~TIlku,<o k~yz
tento bude pr.osperovati že však žalo.vaný 15. února zastavIl dals. :omnos! závodu. Z toho ply~e, že žalobce, domá~,aj~cí, se na, ža~ovaném mimo.
vrácení kauce a mimo náhrad" 3000 K za uZlvam, str'~JU, !lm do po~d~iku
přinesených, odměny za práce, v podniku l<onane, vcet!,e novowcneho,
nezakládá tyto své nároky na poměru dělníka k zamestnavateh podl~
§ 1 zákona '0 živn. soudech, nýbrž na společném veďení úV'o,du a na s~o
lečné 6nrnosti v něm. S tím souhlasí i tvrzení, přednesené za'stupce-m' zalovaného v prvé stoHci, že tento dohodl se se žallobcem, že p·ovedou SV.olečně výrobu 'Obuvi a svršků. Mínění, projevené žalovaným v. dov,ola.c.m
rekursu, že lze hleděti p'0uze na údaje žaloby, jak to nařízen,o jest v. drutém .odstavci § 41 j. n. je mylné. Toto zákomé ustanovem vzt",huje se
pouze na zkoumání žal~by soudem prvé stolice v době, když došl,a, ~ tomuto soudu a když tento soud má Ol ni rozhodnoulr podle § 230 C. r. S.,
zde však rozhodnutí dle § 230 c. ř. s. stalo se již 25. března 1922 ustanovením prvního r.oku, načež hylo .a otázce příslu9nlosti soudn~ (př~~st:
nosti pořadu práva) jednáno následkem námitky žalovaným v teto PpCIfl:
vznesené, a rozhodnutí soudu p-rocesního prvé stolice sta:o se na~ z:klad~
ústního jednání, dle § 261 C. ř. s. o této námitce proveden:,ho, pmcez m~sl
výsledek celého tohoJo jednání II nikoliv pouze ,obsah zaloby 'V,,:~t byt.
za záklacl rozhodnutí. Nerozhodno jest ovšem, že závod bYl ohla,sen na
žalobcovo jméno II živnostenského úřadu a že' byl í provozovan pod
Jménem žaloboovým, neboť se to nesrovnává se zjiš!ěnými ~ okolnostmi
a obsahu smlouvy stran, Následkem toh'0 soud rekursm mylne ~pro~hlasuJc
žalobce za principála podniku. Ale rovněž nezáleží na tom, ze zalob,ce
ruluví o závodě jako O' závodě žalovaného a že domáhá se n~ žal,?v,:nem
odměny za svou dn"ost v závodě; 10 se prostě :,ys~větluje ~.m, ze zalov""nÝ zahájil inici"tivw za účelem vedel1í zavodu, z,: 7.alovauy ~vedl p!oclel
i pokladnu, čímž měl jakSi hmotnou nadvládu nad zav?dem, ", ze 1~. ~nora'
1922 zasta'Vil další činnost závDdiI. Žalobce nebyl u zalovaneh.o delmke':f'
nýbrž spolu s IIlím by) účast'cn vedení závodu. Soud rekursm ~;dy p!avem p"ohlási!, že s.oudživno-stenský není pro tento SPD[ ~nslušuym;
v důsledku čehož právem vyhověl rekursu žalohcovu a zmeml usnesem
v

!)rvého soudu v ten zpúsob, že zamítl h.ořejší námitku čís. 1. Z toho plyne,
že dovolací rekurs není důvodný, pročež nebylo mu vyhověno. Soudu
prvé stolice 'ovšem, jak soud rekursní vyslovil, náleží nymf, aby r02lhodt
o námitce čís. 2.
Čís. 1829.

V řízení nesporném nelze
dovanÝch dukazů.

naříditi

složení zálOhy na provedeni poža-

(Rozh. ze dne 12. září 1922, R I 1081/22.)

V řízení
S~oví nařídil

o vyďání nezl. Oldřicha S-a do výchovy jeho olci Josefu
s o udp r v é s tol i c e Josefu S-ovi, by slo,žil zálohu 300 K
na úhradu útrat, jež vzniknou prováděním důkazů, jím navržených, jinak
že nebudou důkazy provedeny a soud bude míti za to, že se od nich
upouští a že bude znovu rozhodnuto dle šetření dosud konaného. RBk u r sní s o u d usnesení potwdil.
.Ne j v Y š š i s o u d změnil usnesení nižších soudů v ten rozum, že
vyloučil z us,"esení prvého soudu pohrůžku: "jinak nebudou důkazy. pro~
vedeny a soud bude míti za to" že se od nich u'Pou>ští, a bude znovu roz~
hodnuto dle šetření dosud konaného .•
Důvndy:

Právem ,těžuje si Josef S. do usneseuí rekursního soudu, že se ne_
zabývá Dtázkou, lze-Ii na složení či neslOžení zálohy učiniti závislým
provedení důkazů, v zájmu ne z!. Oldřicha S~a nařízených. Vždyť podobnéhQ ustanoveni nesporné řízení nezná a použíti ustanovení Civilního> řádu
nelze, jelikož se jich patent o nesporné,m řízení v té příčině nedovolává
Jde tu o zařízení, k němuž jest opatrovnický soud y' zájmu nez!. dítěte
povolán, neboť jest na něm, aby nad řádnou výchovou nezl.dítěte bděl,
aby žádné škody neutrpělo ani na duši ani l1a těle. Bylo-li tedy okresnímu
soudu učiněno oznámení, že by se pro chorobu matčinu doporučovalo,
by bylo dítě z její výchovy Odebráno, jest na soudu, aby veškeré okolnosti, v oznámení uvedellé, z moci úřední řádně vyš,etřil a za tím úče
lem r,otné důkazy proved! (§ 2 čís. 5 cíS. pat. ze dlle 9. srpna 1854 čís. 208
ř. zák.). Není však oprávněn žádati zálohu na navrhO'vateli pro tyto dů
kazy, tím méně pak může vyřknouti, že, nebude,-li záloha složena, že
nebudou důkazy proYledeny. Nelze přehlédnouti, že patent o nesporném
řízení ohledně nákladů řízení a jich náhrady nemá zvláštníhO' ustanovení
a že předem nelze říci, koho tyto náklady, hledíc k patentu ze dne 13. září
1787, čís. 717 sb. Z. s. a ministerskému nařízení ze dne 3. července 1854,
čís. 169 ř. zák. stihnou.
Čis. 1830.
Neuzavřely-Ii strany vskutku úmluvy o podrobeni se rozhodčímu soudu
plodinové bur.y, nemá významu doložka o podrobení se sondu tomu,
obsažena v zavěrečném listu, jejž obě strany podepsaly, !lm méně, ne'0'
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jsou·li v závěrečném listu vyznaceny usob.v, mezi nimiž b.dd

dotyčné uzávěrky obchodnk 'ble tohoedv
."
,
kladem platnéhO' poidrnben'
h d~,t - nenl c]enstvl bursy předpohodn
d
I se roz o Clmu soudu a fo ě'
o, z a ta či ona strana jest protokol
"
',vn: jest nerozKu konečné námitce žalující stmn
' ovany~, obchodmkem čili nic.
kompetence smírčího soudu Pražsk~' f:di nez.~klada tento, spor, zvláštní
se o spor z nesprávného d d' ,
P
nOve bursy, ponevadz neje.dná
d
.b '
.' o am oVSa ueb vadnosti ieh
.
,o',am o zaplacení
a po ., ny rz o vrácení nedodaných pyWu k t '
- nelze přihlížeti, ježto dle stanov Praž , . ere ~eby!y predmětem koupč
podružné spory, týkající se obalu cl d: s~~ plodl~?ve .bursy mohou také
lezu rozhodčího soudu burso 'h oJ ane o zbozl, hYII predmětem náner I"
vm o. sou to obchOdy p'
'k
OZ,UOM souvisejí s hlavnímí obchod
. '."
?;no:?~e,
teré
pnslusno'sti jako obchody hlavní V t't y ,~v>P?d~ehaJI tudlz teze soudní
drnové bursy ustanovuie, že bur~ovnr~b~~I~ne
I stanov Pra~ské plotam u'"edené zboží a pokraČUje doslovn'? vztahUje se ua Obllí a jiné
obchody pomocné a to: pojí'lo
f'
e. , " ... : pak na Spújené s tím
pfrjčovní, sprostředkovací ~kl;~i~t ?O'Pra~m, zaSIlatelské, kornJsionářské
pytlů, plachet přik,rývek' 'd b ll! ,a o, chody v příčině obalu totti
Z v#,....'
, na o
a opatrení l{U za
I"
~ Dnem shora uVieden$rch bYl
"I h
' ~
vazall'l a ,lsovánÍ,«
tohoto soudu zamítnu'ta.
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uzavřena.

(Rozh. ze dne 12. září 1922, I( I 1089/22.)
Proti žalobě nepmtokolovaného obchodníka, domáhající se vrácení
250 jutových pytlů, jež byly zaslány s koupeným zbožím, nebo zaplacení
2000 Kč za ně, vtznesl žalovaný námitku nepříslušnosti dovolaného soudu
a to z toho duvodu, že o kupu, uzavřeném Jindřichem S-cm, plnomocníkem žalující strany, vyměněny byly závěrečné listy, které obsahují
. výslo!vné ustanovení, že v,e spomÝch záležitosteci, z tohoto obchodu
rozhodne právoplatně smírčí soud Pražské plodinové bursy. S o udp r v é
s tol i c e námitce vyhověl a žalobu odmítl. Důvody: Soud mú na základě přednesu obou stran za zjištěno, že Jindřích S. byl plncmocníkcm
žaluiící strany k uzavření obchodu se žalovaným a jako takový vůči
druhému smluvníku vystupoval a že iako plnomocník podepsal závč-.
rečný list o kupu vagonu ovsa a zároveň O< příslušnosti smírčího roiho:dčího soudu Pražské plodinové bursy. Jeden ze stejnopisú závěre6ných
listů s doložkou o příslušnosti dostala do rukou žalující' strana. Byk její
povinností a odpovídalo péči řáďného obchodníka, kteréžto péče a opatrnosti měla žalující strana použíti (nebOť jednalo se o obchod ve smyslu
čl. 271 čís. lobch. zák.), by pročetla si dirkladně jednotlivá ustanovení
závěre6ného listu, ·čímž padá námitka, že S. žalující straně ničeho 00hlásí! o tétO' úmluvě, k níž prý zmocněn .nebyl. Žaluiící strana mlčky úkon
svého 'plnomocníka S-a schválila, užitek z něho vyplynuvší si přivlast
nila a jest tudíž zodpovMnou za překročení mezí plné moci S-em (§'/1016
obč. zák.). TVirzení žalující strany, že závěrečný list nemá předepsaných
náležitostí ku založení zvláštního: rozhodčího soudu, poněvadž schází na
něm podpiSy stran, jest newzhodné, nebol dle čl. XIV. čís. 3 uv. zák.
k c. ř. s. vyžaduje se sice k uzavření právoplatné rozhodčí smlouvy písemná smlouva, opatřená podpisy obou stran, avšak výměna závěrc'o
ného listu a Závěrečného listu navzájem. která v pTavdě tvoří jednu
listinu, c:patř.<,n~'ťh rozhodčl doložkou úplně dostačí a nahražuje včl. XIV.
čís. 3 uv. zák. k c. ř.. s. stal10lvený požadavek písemné rozhodčí smlouvy
(rozhodnutí nejvyššího souďu ze dne 9. září 1897, čís. 8502 sb. 16.104).
Co se týče tvrzení žalující strwny, že nemohl se žalobce vůbec podrobiti
rozhodčímu souelu Pražské plodinové bursy, poněvadž není jejím členem
a nemá o její zvyklos(,ecb ponětí, stačí poukaz na podrobná ustwuovení
čl. XIV. uv. zák. k c. ř. s.. , dle nichž může se vztahovati působnost bursovních rozho,dlčích soudů též na neéíleny, zabývají-Ii se z pOVOlání obchodováním s ,movitými věcmi, jež předmětem obChodu jsou a vztahuje-li
se obchod, který iest předmětem sporu, na zboží, s kterým kuplčiti se
srní na příslušné burse. Dle přípisu Pražské plodinovlé bursy ze dne
26. května 1922 jest zřeimo, že působnost rozhodčího soudu této: bursy
byla rozšířena v onom smyslu, nebol § 46 bursovních stanov souhlasí
doslovně se článkem XIV. uv. zák. k c. ř. s. a ustanovuje por! číslem 1.
v příčině osobních vlastností stran toto: "Každá sporná strana musí býti
buďto orgánem veřejné správy neb obchodní společnosti nebo společen
stvem výdělkovým anebo hospodářským anebo členem ncb navštěvQ
vatelem některé bursy neb osobou, která z povolání zabývá se výrobou,
óbcbodem nebo wracováním oněch movitýcb věcí., jež jsou předn;ětcm
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jeden stejnopis závěre·čného listu, jak nesporno, podepsal, avšak úmluvy
o podrobení se rozhodčímu soudu Pražské plodinové bnrsy neujednal,
dotyčné ustanovení závěrečného listu právního účinku nemá. K tomu
přistupuje i ta oloolnost, že závěreČl1.ý list svědčí firmě páni L. a syn
nástupce a nikoli žalovanému flugonu N-ovi, mimo to není v něm ani
zmínky o tom, že Jindřich S. bYl jednal jménem žalobce Josefa R.-a,
takže nelze tvrditi, že závěrečný list týká se sporných stran, byť i flugo
N. by.l výhradným majitelem uvedené firmy a Jirudřich S. obchodním
zmocněnoem žalobcovým dle čl. 47 obch. zák., neboť v závěrečném listě
nedošly vyznačení osoby, mezi nimiž vlastně smlouva byla uzavřena
a nemůže proto takov.ý závěre,čný list býti považován za dostatečný, by
mezi spornými stranami založil příslušnost rozhodčího soudu Pražské
plodinové bursy, neboť § 577 c. ř .. s a čl. XIV. (3) uvoz. zák. k c. ř. s.
žádají smlouvy písemné, mezi stranami sepsané, neb přijetí závěrečného
listu mezi stranami, jichž se týče. Nebylo tudíž lze přiznati dovolacímu
rekursu žalované strany úspěchu, aniž bylo potřebí zkoumati další sporné
otázky, zda staúlo obchodnímu zmocněnci dle čl. 47 obch. zák. k. ujednání smlo"vy o rozhodčím pouhé zmocnění k uzavření dotyčného obcho.d'll, či bylo-Ii k tomu zapotřebí zvláštní plné moci dle § 1008 obč. zák.
a zda obcho,dník, který není členem ani nácvštěvníkem bnrsy, může se
podr'Obiti rozhodčímu soudu bmsy přijetím závěrečného listu čili nic.
Čís. 1831.
Zajištění pitdy drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919,
čís, 318 sb. z. a lL).
Obvodová úřadovna Státního pozemkového úřadu nemá právo kn

stížnosti, dohodl.li se vlastník s pachtýřem o požadovacím nároku, pak-li
jde skutečně o drobného pachtýře.
(R!ozh. ze dne 12. září 1922, R. I 1091/22.)

s o udp r v é s t o I i ce zamítl návrh drobné p",chtýřky na pnznání
do vlastnictví pozemku, náležejídho k zabrané půdě, ježto žadatelka
se pachtu požado,vaného pozemku vzdala. R. e k u r sní s o u d požadb"
vací nárok přiznal, ježto vlastník nepodal ve lhů·tě § 15 požad. zák. vYjádření, čímž se s pachtýřem o postoupení poz'emku dohodo!.
Ne i vy š š í s o li d oidmítl dovolací rekurs obvollc.vé úřadovny Státního pozemkového úřadu.
Důvody:

Přede,vším vzchází otázka stěžovatelčina oprávnění' ku SÍÍ'Žll0Sti-.
Státní pozemkový úřad a tudíž i jeho o:bvodové úřadovny jsou sice pn
zabraué půáě v ohoru zákona o zajištěn,í půdy drobným Pechtýřům ze
dne 27. května 1919 čís. 318 sb. z. a n., k zakročení a stížnosti oprávněny, avšak jak nejvyšší soud již v rozhodnutích svých ze d"e 25. dubna
1922, R. I 476/22 (čís. sb. 1639) a ze dne 13. června 1922, R. I 689/22
(čís. sb. 1714) podrobně provedl, jen pcamd jde o pachtýře, jenž n-ení
drobným zemědělcem, a tedy vůbec již o otázku, zdali pachtýř takovým
zemědělcem jest či nic, neboť tu by, jak v rozhODnutích těch blíŽie dolí-

čeno, Y1astulkům byl,o umožněno

vzájemnou dohodou s pachhHi neb

i nepachtýři účel a účínky zábor~ a celé agrární reformy mařiti, i jest
proto k platnosti doh'Ody mezi vlastníkem a pachtýřem třeba schválenÁ
pozemkového úřadu (§ 7 záb. zák. ve znění novely z 11. března 1921,
čís. 108 sb. z. a n.). Jinak ale, je-li pio,žadovatel vskutku drobným země
dělcem, což se v tOiillfo případě ani v pochybnost neMře. Tu· uznání nároku v1astní1<em, pokud se týče .přiznání jehoc soudem účellj záborového
zákona :nemaří, nýbrž se s ním shoduje, nehoJ zabrané půdy máJ se <lle
přtdělového zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sh. z. a n., destati po
vHce právě drobným zemědělcům (§ 1 čís. 1). Zákon o zajištěni půdy
[robným pachtýřům ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., jest jen
článkem v řetězu zákonodárných opatření, čelících k témuž cíli agrární
reiormy, a proto, ač mu byl zákon záborový ze d'oe 16. dubna 1919,
čís. 215 sb. z. a 'll., jenž jest starší, dobře mám; neučinil dohodu vlastníka s pachtýřem, o níž mluví v § 15 a 16, závislou na schválení pozemkového úřadu, jejž již záborový zákon sám inanguroval (§ 15). Kde poža"
dovací záckon zásah pozemkovému úřadu vYhraditi chtěl učinil tak výslovně, tak: v § 1, poslední odstavec, v § 18 aaž do poslední novely
i v § 24 (3) a 26 (4). Kdyby byl chtěl dohodu, ktc·ré obzvláště přeje
(§ 16), učiniti závislou od souhlasu jeho, byl by to dozajista vytkl. Drobnému pachtýři může tedy vlastník sám, aniž by se pozemkového úřadu
tázati musil, platně požadovaný pozemek dohodou Mbo jiným uznáním
zpřízniti, a když pachtýři ta která podmíuka nároku jako na př. zákonná
pachtovní doba chybí, 'může mu tuto podmínku prominouti, což se děje
i tehdy, když se na pnhlášku jeho, která tvrdí všecky skutkové před
poklady poža·dovacího nároku, v předepsané lhůtě, jako zde; nevyjádřil.
Při:onati arei sluší, že přikázání záborové půdy drobnÝm p",ch!ýřům mMe
zkřížiti plány pozemkového\ úřadu co do přídělu půdy té dle zákona pří
dělového, ale to není důvodem, aby se k dohod'ě mezi vlastníkem a pachtýřem vyžadovalo jeho svolení, neboť zákon sám na to mYslil a rozřešil
to jinak: čl. I. lit. F nOiVely ze dne 1. dnbna 1921, čís. 166 sb. stanoví, Ž!e
pacht.H, jenž nabyl zabraué půdy dle zákona p'ožadovacího, jest zavázán
podrobiti ji řízení zcdo,vaeímu, ]lokud se týče pnjati místo ní pozemek
jiný, když mu jej nabízí pozemkový úřad za tím účelem, aby zamezil
tříštění přídělů ze zacbrané půc!y, jejíž částí je pozemek nabytý. A jiné
závady, než takového tříštění, býti nemůže. Dále dlužno poukázati ještě
na předpis lit. Ch téže novely (§ 30 bl, dle n,ěhožpozemkový úřad, roz·
hodne-li se převzíti zabranou půdu, může žádati, by soud ohleduě ní ří
zení s pachtýři dle požadovaciho zákona zavedené zastavil. Tak jsou
zájmy stMu úplně' opatřeny a se zájmy pachtýřů porovnány; připisovati
si zásah ještě další, než zákon. sám mtl dopouští, pozemkový úřad proto
oprávněn

nenlÍ.
Čís. 1832.

Majitel soukromého lázeňského domu, jenž Pll' živnostensku, byť i bez
koncese přechovává cizince, jak obvyklo je v hotelu, ručí za věCi linii
vnesené dle 'll 970 obč. zák.
(Rozh. ze dne 12. září 1922, R.v I 621/22.)
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Za svého pobytu v lázeňském domě žalovaného uzamkla žalobkyně
do skříně ve svémpokoii slunečník a ježto slU11e6ník byl ze skříně odcizen,
domáhala se na žalova'tlém náhrady škody, opřevši nárok svůj 0 ustanoveni § 970 ,o,bč. zák. O b a niž š i s o u d y žalobu zamítly v podstatě
proto, že ručení dle § 970 obč. zák. nepostihuje majitele soukiromých lá,- .

že cena sporného slunečníku 5000 Kč j.e přemrštěná, že slunečník je po
případě drallOcennou věcí ve smyslu § 970 a) obč. zák. a že se žalobkj'ni
neztratil z najatéhD pokoje.
Čís. 1833.

zeňských ďomů.

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižš:ích soudů a v:ráti! věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Dovolání upiatňující d,ovolací dÍlvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. nelze
upříti opráv;,ěnosti. Právní názor nižších stolic, že dle § 970 cbč. zák.
mčl pouze hostinští, již na základě hostinské kO.[]Jcese se zabývají pře
chováváním cizinců a že majitelé soukromÝch lázeňských domů, kde
hosté ne,dostávaií stravy jsou sproštěni tohoto, ručení bez ohledu na to,
v 'jakém mzsahu a jaký~ způsobem se provozuje úplatné přechovávání
cizincfl, nemá opory ani vl doslovu ani v'e smyslu ustanovení § 970 a násl.
obc. zák.) jichž účelem jest, chránit cizince a nikoliv osoby, jež přecho
vávají u sebe hosty. Dle § 970 ohč. zák. ručí hosHnští, kteří poskytují hyt
cizincům, při ·čemž je lhostejno, byla-li jim udělena koncese čili nic, ne~ot
jinak měli by hostinští, již provozují živnost bez koncese, tedy trestn1:'m
Zpl1sobem větší výhody než majitelé komcesovaných hostinců. Dle § 16
žiVil. řád~ jest hostinským, kdo, provozuje jed'l1'o nebo několik opravnění,
uvedených v tomto § pod lit. a) až R), tedy i přechovávání cizinců. Provozuj;e-li se tedy Ví soumromém lázeiíském domě přechovávání dzincú po
živnostensku alespoň jako vedlejší zaměstnání, takovým způsobem jako.
v hotelu, nutno za to míti, že majitel tohoto lázeňského clomu je hDstinským 'Ile smyslu § 970 Cjbč. zák. a že ručí jako tal<'Ový. Jinak byli by bez
dostatečné ochrany cizinci ve velkých soukromých lázeňských domech,
kdežto hosti v malém hostinci mohli by se dovolávati zmínčného dobrodiní zákona, ačk10liv ti i Dni vnesli své svršky do cizího jim domu, do
kterého přicházejí a z nčho:ž odcházejí osoby jim nezn:imé a v němž zaměstnáni jsou lidé, jimž ho-sté popřípadě nedúvěřují. Správnosti tohoto
názoru nasvědčuje okolnost, že § 970 O'bč. zák. v doslovu III. dílčí nDvely
obdržel nápis: "Oastaufnahme" a protivou k původnímu doslovu neklade
již váhy na pojem hostinského vúbee, nýbrž na pojem ~ost~nského; jenž
přechovává cizince. Rozhodným pro mčení dle § 9700bc. zak. nem tedy
hostinská ž i v TI o s t, D}Tbrž v1r1učnč pře ch o v á v á II í c i z i ll' C Ů, pročež dle zmí:něného § neručí na př. maiitelé kaváren ani hotelier. jenž jest
zároveň restauratérem, za věci uložené hostem v kavárně, pokud se ti'če
hetelovým hostem v místnostech restauračních. Bude-li tedy v tomto
případě- zjištěno, že žalovaná pro:v:ozuje ve svém, domě' pře~h-~v~vání
zinců takovým ZD11sobem, jak se děje v hotelu, a že ve zmrnenem dome
isou co do uschování věci, vnesený-oh hosty, a klíčů k hostil1s~ým poiwiům a ]lod. obdob-ná zařízení jako, v hotelu, není použití §§ 970, 970
písm. a), bl, cl a 1316 obč. zák. na tento případ vyloučeno tím, že žalovaná je majitelkou soukromého lázeňského domu 'I nikoliv konceSDvaného hostince. Nižší soudy neřešily sporného právního poměru s tohoto
hlediska ani :n,epřihlížely ke v:š:em námitkám žalované, zvláštč k nán:itce,

ci:

PředpiSů zákona ze dne 20. prosince 1921, CIS. 5{)4 sb. z. a n. nelze
použíti, domáhá.1i se příslušník cizího státu n3 tuzemci vydání r~kvirované věci.
.
R~kvisice movitÝch věcí v okupovaném území nepodléhá pravidlům
o kořIsti. Pokud přechází rekvisicí vlastnictví na rekvirující stát.

(Rozil. ze u.le 12. zan 1922_ R II 7Ú/22.)

V ilstopadu 1917 zrekvirovalo. okupační rakouské v,ojsko v Rumunsku
žalobci dynamoelektrický str'Oj, jejž pak v létě 1918 odevzdala rakouskouherská vojenská správa žalované brněnské firmě k opravě. V červen-ci
1919 prodalo c. a k.,likvidující ministerstvo válkY siroj žalované firmč';
Žalobce pátral po stroji a do,věd'ěv se, že jest u žalované firmy domáhal
se jeho vydání. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i ce žalobu za'mítl. O úvod y: So~d má za dokázáno-, že žalovaná firma, jíž stroj byl D,devzdán
rak.-nh. VOjenskou správou, koupila onen stroi po státním převratu od
likvidujícího rak.-uh. ministerstva války za 15',000 K, a že takto řádně
nabyla práva vlastnického k onomu stroji podle § 428 obč. zák. př,eclVo
Mádá-1i se: že vojenská správa rak.-uh. hyla vlastnicí stroje. Je;t to pode
statnou o1azl<ou tohoto sporu, nebof podle § 442 O'bč. zák. nikdo llemúže
jiném,u postoupiti v,íce práv než má sám. Má-li se za to, že VOjenská
správa rak.-uherská řádně nabyla vlastnictví k onomu stroii byla také
oprávněna je postoupiti žalovanié firmě, která by jen tenkrát~ byla mu e
sela vyhověti žalob-nímu nárúku, kdyby se mělo za to, že vlastnictví žaluiící firmy a,ž do,posud llezanildo ndálostmi po jeho nabytí se přihod'lv
šími. Jest řešiti otázku, zdali rckvisiei lze považnvati za zábl'tlité nabytí
práva vlastnického. Jedná se o věc nabytou od nepřítele za V'álky v nepřátelské zemi. Podle § 402 obč. zák. poukazuje se, pokud se týče práva
ke kořisti a k věcem, nepříteli j.ako kořist zase odňatým, na zá;':ony voienské. K těmto zákonirm vojenským dozajista dlužno, počítati Iiaagskou
konveneí ze dne 29. července 1900, která za světové války platna byla
pro Rakousko, ježto byla ratifikována rakouským císařem dne 10. června
1900 a v říšském zákoníku uv,eřejněna byla pod číslem 174/1913. Touto
smlúuv<lu, kterou byly vázány mimo iiné státy i Rak.-uher. mocnářství
i Rumnnsko, jest ustanoveno (v čl. 52), že ve válce na souši naturální
dávky (německy »NaturaHcistu:n·gen«, francoruszky »Des réquisitio'l1s en
Nature,,) mohou býti požadovány jen prú potřeby armády obsadivší nepřátelskou zemi, jsou-li v poměru k pomilckám země a z~10cnil-li k nim
velitel ohsazeného kraje. Požadované předměty jest zaplatiti hotov:í'111i
peně'zi, jinak jest vystaviti stvrzenku. Podle výpovědi svědka Karla tl-a
má soud za dokázáno, že rekvisice stroje, o kterÝ tu jde, se stala úplně
podle předpisů právě' uvedených. Nabyla tedy bývalá VOjenská správa
rak: uh. vlastnictví ku stroH podle § 402 obč. zák. a čl. 52 tlaagské konvence ze dne 29. červen"c :(900 zák. ř. čís. 174/1913 a zaniklo právo
j
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vlastnické žalující firmy touto rckvisicí a v;znikl jí POUZ0 obligační nárok
proti Rak.-uh. mocnářství, nebyl-Ii stroj, jí odebraný, řádně zaplacen.
Vojenská správa rak.-uh. byla pak oprávněna postoupiti své vlastnické
právo, rekvisicí za války řádně nabyté, žalované firmě, a tato, jak již
dokázáno převzetím stroje a řád'ným jeho. zaplacením zákonnitým způ
sobem nabyla pr:iva vlastnického. Proti tomu ndze namítati ustanovení
mírové smlouvy St. Germainské, Versaillské a Trianonské jednak ])I'oto,
jellkocž jich jako právního pramene pro civilní spory občanů našeho státu
používati nelze, nebol jimi byly upraveny pomčry států smlouvy uzavřev
ších, a nikoliv jednntJivých jejich občanu, a dále proto, poněvadž smlouvy
tyto uzavřeny byly mezi Rakouskem, Německem a Uhrami na jedné
straně a Ceskoslovenskou republilmu, Rumunskem a iinÝmi státy na
druhé straně takže iimi upraveny nejsc;u poměry mezi Ceskoslovenskou
republikou
Rumun~kem, tím méně právní p'oměry mezi občany těchto
dvou států. Mluví-li se v těchto- mírových smlouvách o navrácení válečné
kořisti, muže se to vztahovati pouze na kořist podle § 53 liaagské konvenCe a nikoliv na předměty rekvirované podle čl. 52 této konvence
a. bude věcí zúčastněných států, vymáhati nároky své neb svých občanů
cestou diplomatickou a nikoliv sou'dnÍ. O cl vol a c í s o li d zrušil napadený rozsudek a, vyhradiv pravomoc, vrátil věc prvému soudu, hy o I}Í
dále jednal a r.ozhodl. V otázce, o niž tu jde, uvedl v d Ir v n cl ech: Odvolání jest oduvodněno, nebol právní názor prvého, soudu že bývalá
rakousko-uherská vojenská správa rekvisicí nabYla vlastnictví ku spornému dynamu a platně převedla je prodejem na žalobce, jest mylným.
Odvolací soud připojuje Se ku zjištění prvé stolice, že žalující firma byla
vlastníkem dynama, které v roce 1918 rakousko-uherskou vojenskou sprá.
vou bylo žalované firmě ku částečnému přidělení zasláno, v červenci 1919
likvidujícím c. a k. ministerstvem války žalovamé firmě prodáno ,ac posud
jest v držení žalované firmy. Dynamo bylo dle předloženého rckvisiČllího
Jistu ze dne 30. listc:padiu i917 formelně správně dlepředpislr Haagských
úmluv z let 1899 a 19D7, prohlášeni'ch v roce 1913 poJ; čís. 174 a 180

a'

řišskéml záko,nníku, nšsko-nc'meckým etapním velitelstvím. v TurnSeverině pro hospodářský 5:táb rakousko-uherského elektrického oddělení

v

IX, pobočka v Craievě, rekvirováno, a přešlo v držení rakousko-uherské
vojenské správy. Zdali rekv!sice byla se stanoviska Haagské konvenoe
dovolená, zdali totiž bylo jí potřeba Pro okupační rakousko-uhersko,u
armádu, ne,m;ůže a nepotřebuj,e soud nyní řešiti. Jisto, jest, že to ut" rekvisiCÍ mohla rakousko-uherská vojenská správa nabýti vlastnictví stroje
jenom potud, pokud obě citované tlaagské úmluvy, které Ralkousko-uherským. mocnářstvím byly ratifikovány a po uveřejněni v říšském z-ákcmniku

staly se pramenem i soukromého práva P'po jeho občany, to připouští.
V tom směru dlužuo poukázati na čl. 46 obou HaagskÝc~úmluv a zákonech a obyčejích pozemní války čís. 174 a 180 ř. zák.. z roku 1913, že
soukromé vlastnictví v obsazeném území nesmí býti zabaveno, a na člá
nek 52, že naturální rekvisice mohou tam býti vymáhány tra Obcích
a jednot1ivcich toliko pro potřeby okupační armády. Již tato ustanoveni
dokazují, že tam, kd'e se jedná o věci nespotřebitelné, nelze rekvírovat
vlastnictví věcí, nýbrž jen j'ejich užívání, nebol u tě'Dhto věCí potřebuje
okupační armáda jich užívání, ale nikoliv jejich podstaty.
Stejně jako
ditm, který okupační armáda rekvíruje, adaptací neb čás.tečnou pře-

stavb~'U. p,ro p~třeby,. vojenské nepřejde do cizího vlastnictví, nýbrž zůstává

v~stnr:tv:~, .puvod?:ho. majitele, nemúže <vnj nespotřebitelny stroj čásleč
ny?, ~re~el~nrm k ucelum okupačního vojska přejíti do jeho vla:stnictví nýbrz zustava majetkem posavadního vlastníka, i když za účelem přest~vbv
byl ~aslan za hramce. To potvrzuje také předpis čJ. 53 uvedenÝch konvenci
kten:. d~v?!u~:, aby pr?středky, komunika'ční a všeliké válečné zásoby:
~ kd3} nalez:J' :on~romym oso bam, byly zabaveny, ale výslovně nařiznje,
ze pn uzavre~l m}ru musí býti vráceny a náhrady za jejich používání upraveno:.. Vlastm~tvr s~ukrOmlÝch osob k těmto předmětúm zůstává tedy
rekvISlcr nedotceno. romuto názoru neodporuje ani obsa.h rekvisičního
Irs:u ze dne,30. lIstopadu 1917. Týž potvrzuje sice předání rakousko-uherskemu od'dIlu Okupační armády v cestě rekvisiční, ale l1Ievyslo:vuie se
nrkte~ak o !om, !,yl-li ,stroi rekviwv1n do používání či do vlastnictví.
D!e cltovacnych pr~dPlsu tlaagské konvence byla by rekvisice za účelem

prevo~u _~lastmctvl ned~vo~eno:u a proto nezpůsobilou kur převO'du práva

vlastmckoho (§ 402 o,bc. zak.) I pres rekvisici dynama zůstala žalující
fIrma Jeho vlastni<tí. Zalovaná str.ana neuvedla ve sporu ničeho z čeho
by se, dalo souditi, že právní poměr rakousko.-nherské správy ku °rekvi_
r~yanemudYnamu .bYI později změněn. Vojenská správa zůstala Pouze
uZI;,atelkou dynama na záklll'dě práva válečného a nenabyvši vlastnictví
k nemu, neort;0bla j.e. převésti ani na ž.alovaného (§ 442 nbč. zák.). Zalovaná
frr~a ~emuze se protI vl,astni~ké žalobě, o niž tu jde, do'volávati § 367
ooc. zák;, neb~f ,:ojenska sprava nenabyla držení dynama dle vlastníkovy vule, nybrz jednostranno.u rekvisicí právem válečným takže
nelze z~e ve smyslu § 367 ohč. zák. řici, že žalovaná dynamo úplatně na
serr,e prevedla od oS,obY, jíž je žalobce sám k užíváni, uschovánf aneb
v JI~em, j~ke~nkoliv ;lffiyslu byl svěřil. Svěření předpokládá dobrovolné
ode, zd"llJ veel, o, nemz v tomto případé nemůže býti řeči V úplném
souhlasu s, tímto nazíráním jest smlouva St. Germainská ze' d,ne 10 ,.,
19~9, ktera: třeba nebyla ještě. v naší sbírce zákonů uveřejněna:, ratifi~:~:
,:,,~I republ~ou, nabyla 1 pro r:r dne,16. července, 1920 závaznosti ,a jmenov llc ohledne byvalé vOjenske spravy rakouskn-uherské jest již nyní
PlatnlÝmpr~me,:e,? práva. § 1 ,odstavec druhý přílohy ku čl. 249 této
smlou,;,y prohlasuje za neplatna vcšechna opatření a jmenovitě i rekviSICe byv. r~ko,usko-uhersk,é ~Iády v ok~pačních územích a zvláště a vý_
~Iovne !ake vsechna opatrem provedena po 3. listopadu 1918. Ve čl. 249
h~. f) teto smlouvy se pak stanoví nárok kavdého příslušníka okupovanych ?zemí" na

stano',eno,

vr~c~nÍ věc:í~

mu odriíat:frch, in natura.

z,: !ekv,lS.rce d,:,'.'amo-elektric~ého

Tím jest jednak

stroje, v listopadu 1917 Pro;re~ena, nemnz~ bylI na. Ujmu vlastnickemu právu žalující firmy, jednak
~e Jest ~eplatn!m ~rodeJ tohoto dYnama likvidUjícím ministerstvem váJky
zalo."ane fl:me ." cervenCl 1919. Zalující firma jest posud vlastníkem
stroJe. a IT,'a pravo toto vlastnictví proti nynějším držitelům i soudně
uplatnovalI.
' usnesení a vrátil věc 'Odvolacímu
N C .i v' "'IT.Jo Š· $' r' s o u d zl·us·I·1 napa d
ene
soudu, by ji znovu rozhod~.
Důvody:

Mylným .iest ;'ice ,názor rekursu žalované firmy, že žaloba jest nepři
Pustna, ponevadz pry dle zákona ze dne 20. prosinCe 1921, ČÍs. 504 sb.
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moyč nucená koupě (rluce:n-"f' prodej,). Vztahuje-li se pak odvolací sOUid
k odůvodnění svého názoru, že lze rekvirov.ati nikoli vlastnictv,í, nýbr.ž
pDuze užívání věci,_na čl. 52 odst. 1 IiaagskSrch smluv, dle něhož rekvisi'ce
lze vymáhati toilko pro potřeby okup.ační armády, není tento ,'ztah při
léhavým, neboť potřebám okupační arm{,dy slouží věc stejně, ať jest
rekvirovánú vlastnictví nebo pouhé ulíváni. Zabývati se mírovými smlouvami, zejména smlouvou St. Oermainskou ze dne 10. září 1919, které se
dotÝká soud o'dvolacÍ, není ,'apotřebí, poněvadž smlouvami těmi byly
upraveny poměry smluvních státil a rUkoli jednotlivých občanů, a zejména
pokud se týče smlouvy St. Germainské byla smlouva ta uzavřena mezi
I~akouskem na straně jcdn.! a Ceskos10v,enskou republikou na strauě
drullé, takže se netýčel vzájemných poměrů Ceskoslovenska k Rumunsku,
tím méně pak právnícl1 poměrů mezi občany těchto dvou států, Z toho,
co uv'edeno, jde na jevu, že rak,vuherská vojenská správa nabyla. rekvisicí
vlastnictví stroje --.ov.sem niko.]] dle § 402 obč, zák, j,ako kořisti, jak
mylně za to má soud prvé stolice, poněvadž se nejedné o kořist - a že
rekvisicí tou zárov,eň dosavadní vlastník (žalUjící firma) vlastnictví toho
pozb,f', Důsledkem toho mohla rak.-uherská správap'Ůstoupitj své vlastnické vrávo k onomu stroji žalované firmě. Vzhledem k tomuto právnímu
stanovisku j.eví se doplněni řízení, jež 'požaduje napadené usnesení, zbyteČl1!Ým. i bylo proto usnesení to zrušiti a soudu odvolacímu uložití, aby,
řídě se ustanovením § 511 c. ř. S., v,e věci znovu rozhodl.
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Čís. 1834.

Zemská správní komise nemá

v'

" [

,o'

r

o

býU stranou ve sporu.

(Rozh. ze dne 12. září 1922, R II 333/22.)

o,'

-r

způsobilost.i,

O žalobě pwti zemské správní komisi ro·zhod1 pro c e sní s o u ,d
r v é e tol i c e věcně, O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek
j s pliedicho'zím řízením jako zmatečný a odmítl žalobu, Dll vod y: Dle
§ 1 c, ř. s. může stranou ve sporu býti, kdo jest způsobilým ku právům,
tedy s to jest, subjektem práv býti '" důsledně toho má zpúsobilost, aby
žaloval nebo žalován byl. Této způsobilosti postrádá žalovaná správní
komise, poněvadž jest úřadem, tudíž není právnickou osobou, n€má
zvláštního, jmění, nýbrž jmění země toUko spravuje. (Zákon ze dne
16. dubna 1919, čís. 212 sb. z. a n.l. Jest tedy na strauě ža10vané ne"
odstranitelný nedostatek způsobilosti ku sporu, ku kterému dle § 7 c. ř, s.
v každém obdohí rozepře jest pfihllžeti a' slušelo se proto dle, citovaného
přoopisu rozsudek i s předchozím řízením jako zmatečný zmšiti a žalobu
odmítnouti.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl rekursu.

II

D ů va d y:
Vývody rekursu nevyvracejí, nýbrž potvrzují jen správnost rozhodnutí druhé stolice, Rekure,nt správně uvádí, že zemská správní komise
vstoupila na místo bývaléh'Ů zemského, výboru, který byl zástupcem
a representantem země. ve všech právnfch záležitostech, a že zastupuje
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, •
. k finanční prokuratura stát a fondy
zemi a zemské fondy prave tak, Ja o ,
rávní komise úřadem, mkoli
státni. Z toho však plYI!~ že jest. z.e~1't,,~0~~né stral1!y »zemská správní
právnickou osobou. Te~ ': o:nacem směřuje proti zemi' nebo proti zemkomise" nelze dovozova,h, ze zaloba s rávní komisí. Neiele tu Jen o ne~
skému fondu, zastoup'enemu zemskou ,~ • o to má-Ii strana žalovaoo
správné označení žalované str~~y d.nrut': způsobilost přiznati nelze, jest
procesní způsobilost. Pon~vadž ,ura I
usnesellI druhé stollce oduvodneno.
Čís, 1835,

144 sb z a ru. o závodních a revír-

Zákony z~ dne 25. února ~?20, C!s.
'ch radách při hornictví a CIS. 14" sb.
-'

• n' o hornických

z. a .

rozhodčíCh

soudech.
• . ho ) 'sou nepomiuuteluou smirči sto CI,
rady (mzdov~.
. ~YdOCl
J' e no kouečného rozhodnutí hornlcbezZávoduí
jejíhož zasáhnutí
nemuzevybyŤ!
I

m

.

ij'

rozhodčího soudu..
•
n 1920 čís 434 sb. z. a n. ne- /
Prováděcí 'nařízení ze ~n? 13. cer~e ~~ nu ~ zá~odnlch :li revírních
odporuje ani § 55 ústavn~ b~tiny ~~o~c~ soudech.

kého

radách, ani zákonu o. hOrm?~y't ro. bmezena na. rozhodování len takoPůsobnost mZdovycb vy or nelm o aměstnancem při nichž stav,
~"Ch rozporů

me'zi

zaměstnavate

ťf

místě

em a z

,

vy
I' I I na
samém
ú t. é
le způsobivší,
lze z ISrad
(
'h v'y b~rů) jest závazna pro z čas nen
Účast závodních
mz d OVYC
strany.
• d hod nebylo docíleno, lze se odvokonečně. Bylo-li doZ výroku mzdového výboru, ze o. .y h cl
•
h d"
soudu lenz roz o ne
. b
lati k bornickemu r~z o CllllU..
dodržel lest na zaměstnanCI, Y
cUcno dOhody, zamestnavatel JI vsa ne
,
nastoupil pořad práva.

'k

(Roz.
h ze dne.
12 září 1922• R II 337/22.)
•
.
,
• 14 dnů na jámě Z., náležej!cí
Žalobce, jenž bYl zam~stnan ,deJe nezzaPlacení 2 zme,ška.ných smen,
žalované důlní společn(}~tr,. d'Oma~al s.e
rOce 1921 hyl narukován, od
a to proto, že při podzlmm moblhsacl. v a že dle kolektivní smlouvy
záva·du dostal nahraženu Jen Jednu· sr:'~nu. h směnoož prý 1 závodní
má nárok nej!lléně n~ náhradu 3 í~~'::'e;ř~~~stnost ;o'řadu prá,;a, je1i~ož
rada uznala. Zalova~~ strana n,am dl . § 2 (3 zák. o závod. a revrr. Ta.d~ch
jde o zaměstnance pn hO,rmctv, .a ,:, 144 sb z. a ni. a dle provadecl~o
při hornictví ze dne 25. unora 1920,.;IS·
ob 'z a n patří k úko-lům za434
nařízení ze dne 13. Července 1?2?, .CIS. dodrž"o~á~í
pl~tebních a mzclovýc~
vodních rad dohlédati na pr?va.dem a k 'to výkonné orgány v závodm
smluv, případ,n.ě, že mzdo;e ;,,:~r{ol~k~j~ní smlouvy, o jakýžto příp~d
radě mají bd;tr na.ddodrzovar;1 atří tudíž do' působnosti mezdního. vy.
zalo,be. Žaloba pry
p . k roz h o'dc"l'mu
~orávě jde v~.,
oclvolal!
. ' s<mdu ,hormckemu
, ..
boru, cd nehoz mozno se
•
'itku nepřípustnosti po-radu prav~;
S o udp r v é s to 11 c e zamll]. nam , projednání tohoto sporu patn
D ů vody: Soud přikloml se k nazoru, ze
.

na pořad práva a do oboru působnosti řádných soudů. Při tom řídil se
úvahou, že zákon o záv.odních radách jen všeobecně mluví o' právu zá.
vodních raď, dohlédati na provádění a dodržování platebních a mzdových
smluv, naproti tmnu prOváděcí ·nařízení v odporu se zákonem zavedlo
mzdové výbory a odvoláruí se těchto k rozhodčímu soudu hornickému,
což nemůže míti právní platnost. Než nehledíc ani k tomu, plyne' z ustanovení o mZdovýchv.ýb.orech jen to., že zamýšleno bylo, aby mzdové výbory rozhOdovaly o úkoIech a denních mzdách v případě sporu, to jest
jedině o vÝ§i m(ldy a úkolů, jak plyne z Posouzení bllžších ustanov.cní

v tom směru, že mzdový výbor VYšetřUje nehOdy nla místě samem.
V případě, o který se zde1edná, však neběží ani o výši úk.olu nebo mzdy,
nýbrž jedině o právnickou otázku, zdali za zmeškanou smellu ,př.íslUŠí
odměna, čili nic, a to zajisté nemohou rozhodovati ani závodní rady, tím
méně mzdo,vé výbory. Ježto pak z prot.okolu ze dne 11. ledna 1922
o schůzi závodní rady plyne, že bYlo usneseno jen všeobecně, by všem
dělníkům, kteří z rozkazn mobilisačního musili uastouplti VOjenskou službu,
byla VyPlácena náhrada za 3 zmeškané směny, jest jasno, že tento Sj}or
arui nebyl předmětem sporu u rozhodčího soudu. Dodatek v protokolu,
že, odpoví-li závodní správa záporně, bude závodní radou podána žaloba
ke stížnostnímu soudu, nevyjadřuje nic víc-e, než tehdejší právní názor
závodní rady. Tím není nikterak právě uvedený sPor zahájen již u závodní rady, neb mzdo.vého výboru. Rek u r sní s o u d námitce vyhověl.
D ů v.o d y: Žalobce opírá nárok o zaplacení mzdy za 2 zmeškané směn)'
.o odstavec VIII. smlouvy zástupců dělnictva uhelných závodů a koksoven
se zástupci těžařstev z listopadu 1920, který ustanovuie, že dělník obdrŽÍ
plat za 3 dny, má-li naruko,vati k VOjenské službě. Nárok žalobcův vyplÝvá tedy z kolektivní smlouvy a' jest jen wzhodovati .o tom, zdali
k UPlatňování nároku přípustným je pořad práva čili nic. Rekursní soud
sdílí právní náZor stěžo.vatelc, že k rozhodování o tomto návrhu pOhvd
práva je nepřípustnÝm. Zákonem ze dM 25. úno.ra 1920, čís. 144 sb. z.
a n., byly zavedeny při hornictví závodní a revírní rady. Zákonem ze
dne 25. února 1920, čís. 145 sb. z. aa., byly ustan.oveny horruické rozhodČí soudy. Tyto zákony ve spojení s nařízeními ze dne 13. července
1920, čís. 434 sb. z. a n., a ze' dne 12. října 1920, čís. 569' sb. z. a n., .obsahují podro:bná ustanovení o úkolech dotyčných orgánů, o. oboru jejich
Půs5bnosti .a o pořadu' stolic. Kromě jiného mají závodní rady dohlédati
na provádění a dodržování mzdOvých .a platových smluv. Úkolem revírní rady jest spolupllsobiti při uzavírání kolektivních mzdových a pra,
oovních smluv, prOjednaných odborovými organisacemi, a bdíti nad jejich
dodržováním. Do- působnosti hornickÝch rozhodčích soudů náleží rozhoc
dovati s konečnou platností o odvolání z v,Yr.okú závodních rad Ve mzdových a platových věcech. Je tedy zřejmo, že k rozhodování v mzdOVÝch
rozepřích jsou příslušnými of!(án-y, v citovanÝch zák.onech uvedené, a to
závodní rady v prvé stolici a rozhodčí soudy hornické v druhé stolici.
Uvedenými zákony JSOll tedy zří'zeny zvláštní orgány k rozhodování
o, mzdOVÝch rozepřích, a jelikož nelze připustiti, že tyto orgány .by mohly
o týchž věcech rozhodovati veclle řádných soudu, jest p.ořad práva vy.
loučen.
Ne j vy Š š í s o u

C;

nevyhověI dovolacímu rekursu.
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DiIvody:
Dlužno souhlasiti se stěžovatelem, že, jak praví v dovolací stížnosti,
zákon o závodních a revírních radách při hornictví .a zákon o hornických
rozhodčích soudech (oba zákony ze dne 25. února 1920, čís. 144 a 145
sb. z. a n.) třeba vykládati v jich souvislosti; vyplývá to z důvodových
zpráv ku vlÓ'dnim návrhům těchto zákonů, jakož i ze zprávy výborů
sociálně politického a technického, ve kterých se praví, ŽC zákony tYio,
výsledek to dohody mezi zástupci organisací hornických, zřízencckých
a majitelů dolů mají býti étapou socialisace v soustavném postupu.
Oběma zákony má dle těchto důvodových zpráv za ,účelem dosaženi spokojenosti dělnictva býti mu mez i ji n Ý m dána me·žnost s p o I urozhodovati v otázkách mzdových, a k tomu cíli bylo zákonem Č. 144/1920
(§ 2 čís. 3) přikázáno závodním radám hornickým, aby dohlédaly na provádění .a dodržování mzdnvých a platových smluv, a hornickému rol'hodčímu soudu bylo předpisem § 2 lit. a) zákona čís. 145/1920 sb. z. a n.
uložeuo, by s konečnou platností rozhodovalo, odvoláni z výmků rad
ve mzdových a platových věcech. Z toho plyne jednak, že oba zákony
se navzájem doplňují, jednak ve věci, o uiž tuto jde, a v níž se dle tvrzen)
žaloby jedná o nároku stěžovatelově ua dodržení kolektivní smlouvy
mzďo'vé závodní správou jámy Z., náleží rozhodnouti o něm institucím,
které isou dleob"u citovaných zákonů k tomu poV'olány. Zalobce ve věci
samé tvrdí, že se obrátil na závodní radu, by rozhodla o jeho žádosti ua
náhradu 3 zmeskaných směn pro jeho povolání k vojsku při podzimní
mobmsaci v roce 1921, poněvadž žalovaná strana tuto jeho žádost zamítla, ,a dále uvádí, že, když závodní rada své usnesení, jež ve schůzi
ze dne 11. ledna J922 v této věci učinila, a jež znělo v ten rozum, že žalobci přísluší mzda tří zmeškaných směn, oznámila dne 12. ledna 1922
straně žalo'vané, tato, nedo,volavši se v zákonité lhůtě 14denní k hornickémn rozhodčímu soudu, jen sdělila se' závodnÍ radou, že ředitelská
konference dala pokyn zaměstnavatelům, aby zaplatili tcltko jednu směnu
_ což se také stalo. _ a že zbytku se má žalobce domáhati soudně. Z tohoto děje žalobce, vycházeje z názoru, že rozhodnutí závodních rad neisou vykonatelna, a že z á k o n _ stěžovatel tu patrně má na mysli
provádění nařízení vlády ze dne 13. července 1920, čís. 434 sb. z. a n.,
k zákonu čís. 144/1920 sb. z. a n. - straně, které bylo výrokem závodní
rady ulo.ženo, plnění, ponechává ua vůli, ch c e-l i se k rozhodčímu soudu
odvolati čili nikoli _ dospívá k úsudku, že v zákoně schází ustanovenÍ,
kten" soud je příslušným k rozhodnutí sporu, kdYž závodní rada vydá
sice výrok, ale strana jím dotčená - zde strana žalovaná - ne'podá
včas "rlvolání k hornickému rozhodčímu soudu, k riěmuž odlvolatl se dle
zákona žalobci schází oprávnění. Proto dle názoru stěžovatelova,. dokud
nehude změněn předpis § 2 o honnických fO'zhodčích soudech, nezhývá
žalobci jiný právní prostředek, než d.omáhati se svého náro'ku II řádných
soudů, to tím více, poněvadž v uvedených zákonech není řečeno, že závodní (revírní) rady jsou pro spory druhu takc!vého, jako, je spor tento,
výlučně příslušnými, pročež ani hornické r.ozhodčí soudy nelze pokládati
za výlučnou stolici pro spory ze smlouvY mzdové. Dokonce není prý
zákonem čís. 144/1920 sh. z. a n. vyloučeno, by zaměstnanec neuplatňoval takového nároku proti zaměstnavateli u řádného, soudu, aniž hy se

byl dři,:e dovoláva! rozhodnutí závodni radev. K těmto vývodům stěžo
~ate!ovy~ ~elze prisvědčiti, při čemž netřeba bliže se zabývati skuts~~~~~l; ~O~?~t~l,. shokrat\uved.ený;Ui, kter~ dle tvrzeni strany žalované
'.'
e, ~. Jma. ned zpredu dluzno uvésti, že jest bezdůvod§fu9~,"m~~a, s~zo~atelova, že napadenÝm usnesením byl porušen předpis
, . . ,a"
us, Vll! IlS!my. Dle § 95 ústavn! listiny přísluší soudní mOc
v . clv:I?IC~ vecech pravních,soudům civilním ~ to buď řádny' m
b
"
, ne
mlmoradnym
. ký ' . "a r o z II v,n. d C" I m. 'P
,.ak
ovymto,
rozhodčím soudem jest
hor-"
n:~
roZhO~cI soud, který dle důvodové zprávy ku vládnímu návrhu
za ??a v ne';! by! us!anoven jako stá tni t r i bu n á I na místě roz~rdCI~h so~d2". zřlzenych mnohdy úmluvo!] mezi zájemníky,při nichž.
~ o ,Vl~~ m§ e;e !enQ soukr.omé rozhodování. Proto nelze mluviti oporu
s~m CI " ,5 u~tavní lístiruy, ani ustanovení § 94 tohoto zákona ústav=
mh?, !enz prerlplSUJe, ž,:,soudnictvf se vykonává státními soudy, Tím 'est
soud,
organisace,
mí;tní
nZ:~l pre ,~Im VIZ prvy odstavec § 94 ústavní listiny) jsou sta,~
n~eny za onem CIS. 145/1920 sb. z..a n., a jenž dle! § 2 lit a) tah t
;ozh,o,duje ve
mzdových s
j}latností. jest
Jak mm:. st~zovate!: ze závodní rady, pokud se týče mzdové výbor'
CIS. 144/1920 sb. z. a n. a
k
;
" s .. z. a n. žádným státním orgánem soudrnm . JsOOlt d'e
:;,eh0 urcem mstItucí samvstatuých hornických závodů (§ 1 záko~a
CI~. ~ 44l,192(~ sb. ~. ~ n.), jichž úkol mezi jiným záleží v tom, aby o mzdoVJ c naroclch ,delníků, nedohoduOlvších se o nich se závodní s rá
ah
se SpOmo.Ol
urovnati. Tento
o ru JIC puso.bnosti vylučuje ovšem aby nebyla-Ii v'ec SPO ' .. .
pod
é ml' ~r O"
" sporné
, otázky právní,' rna
JImi
~ " obr
•
lv~a~na, mo.hyl 'reš:rti
ale nicmene J.so,", :nulnym clankem pro řešení sporných mzdovÝch věcí 'e'ž
~:Ize obeJI:~ a z, J~hož výwku: nebylo.-li docíleno. dohody, přfslušt" kJaL
emu ze zu<;,astnen!ch stran, pravo odvolati se k ho.rnickému [O'zhodčímu
soudu, k:tery Jedme Jako statem zřízený soud jest povolán rozho.dno.uť
o spornych otázkách právních Závodní rady pokud stý"
d;
výbory jsou tedy j k OllS . 'db'
'
e
ce m~ove
bez jejíhož zasáh ut~. d ! ~re, ežnn~, a~e nepominutelnou stolicí smírčí,
.
n . I o resem sporne veCl mzdové nemů' b'Yť d 'I
kone~n~ho rozhodnutí hmruckého ro.zhodčího soudu kte:; k ~ě~~len~
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otiz .o Jeho vylucnem povolam, ale plyne ta'k nad "
h b
jak
shora krátce
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P; Ispe.Jc. lm Jest také odpověděno na námitku stěžovatelo.v
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~:~~Jei h,~r/]'~kY, r~zh,odC(
z~kon~

j~hož

~ěcech

příslušnost věcná,

konečnou

~~so~l~9~~ko~a
J~n~y:.

prováděcího naříz~n!í něm~

s~azlly

~ý~~cn~

věc s,mírně

zákoně ~a~ém

~zni~~dol?OU ~áko:rú,
Sn;y~Ju

P::~PISU

by~y

zřízeny,

ob~ez~riý

llstanov~~í

uvedee:;~ b~v~d~~~t :p~~~~
V"

sO.ciálně

?t

b~ právě

ClVllnl rozhodndl.lV.

prav~:

'

te~h:ic{~~~
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obnovením usnesení prvéIHl-WHdu~I,,~=uá věc Ž;"lohc=~;odňaía
svému zákonnému soudci, kterým jediu~, jest hor~lcky, rozho~cl, ~oud,
Nelze souhlasiti ani s dal.ším názmem stezovatelovym, ze provadeel nařízení ze dne 13. července 1920, čís. 434 sb. z. a n. k zákonu čís. 144/1~20
sb. z. a n. jest dle § 104 ústav.ní listiny neplat~é, pon,ěvadž prý o?PDruJe
§ 55 ústavní listiny. Stížnost žalo·bmva po teto strance pravI',ze, pro.váděcím nařízením k § 2 zákona čís. 144/1920 sb. z. a n. byly pn za,vodních radách zavedeny tak zvané mzdové výbory, které prý neprave~
v něm jsou nazvány "výkonnými orgány ,:ávodní<;h rad«. K:dežt? z~
vodní rady jSDu složeny výhradně ze ~ames~nanc~, JSOu n:zdove v>:bory sborem paritním, do něho.ž vysHá zavodm spr.~va ~va cleny, a zavoďní rada také dva členy z nichž jeden Jest Jej1Jm predsedon. Podle
§ 2 lit. a) zákona čís. 145/i920 sb. z. ano roz~o:~uií h~rnic~é ~ozho~éí
soudy _ jak praví dále stěžovatel _ o odvolam z vyrok~ zav?dn!ch
rad nikoli mzdových výborů paritních; odvolání a rozhodnuÍl hormckeho
ro,zhodčího mz;dového soudu jest tím méně možné v případě, necloJ,dech
vůbec k rozhodnutí mzdového výboru, poněvadž u něho nebylo dOClleno
dohodY. Z toho usuzuje stěžovatel, že § 2 bod 3 prováděcího naříz~ní };,st
v odPOru se zákony čís_ 144 a 145 z roku 1920 sb. z., a ~. Tvr,~em,~tezo
vatelovo o složení mzdového výbOru je.st ovšem spravne, a pnslusl soudům vedle § 102 ústavuí listiny zaj.isté právo zk0u.m~ti p,l.:':tne:st CltO:V~~ /
ného vládního nařízení, ale nejvyšší soud neshledava pncI~y prohla~I,Í1
ie za neplatné, nebo! nařízení to., vydané ku pro.ve,dení zakona" o zavodních a revírních radách při hornictví ze d?c 25. unora, 1920" CIS .. 144
sb. Z. a n. Ilepřekročuie nikterak mezí tohoto zakona (§ 55 ustavm IIstmy).
Clánkem ll. tohoto zákona bylo ministru veřejných prací dáuo· zmocnění,
aby ve SfQozumění s ministrem sociální péče, vnitra a ohchodu v,:dal
k němu prováděcí nařízení, opírá se tedy nařízení vlád>: ze dne 13.
vence 1920, čís. 434 sb. Z. a n., o ustanovení zákonné. Učelem o~o~ z,,konů shora uvedených bylo mezi jiným také, aby se ·dostalo del~lctvu
s p o I u účasti na r o z h o rl o v á n í ve mzdoClých ,otázkách. ťrav,l-h s~
v souhlase s důvodovou zprávou ku vládním návrhum obou zakonu mezI
jiným v důvodové zprávě sc>c~álně PO!iti?kého a, tecl~nic~ého ~ýbo.r." k mm,
že bude sice již a jistě jeďmm z dulezltých ukolu z.avo~mch rad" abyc
pokud to jest v iejich kompetenci, všechnY" ~pO,rne ?'!az~y s ml r ,u e
vy řeš i I y, ale že jistě také jest ú,čelno, znzen~ zvl~stmho tnb~:nalu,
který by ve sporech, jež nemohly v zavodmch radach byÍl u I ~ vn a ny,
přinesl konečné rozhodnutí, jemuž obě sporné strany se podrobl" Jest hm
jasně vymezena činnost závodní rady také ve vecech mzdo'VYch. ~o
uěvadž dle toho jediným úkolem závodní rady Jest, abY ve mzcl,ovyc~
otázkách, v nichž dělník se neshodl se závodní správou, nyní zavodm
rada sama ku stížnosti dělníkově vzala věc do svých rukou a y~mvnal~
ji dohodou se správou závo:cluí, jest přirazen?, _ž~ toho_t.o Je,dnam se ma
súčastniti správa závodní. Byly-li tedy provadeclm nanzemm zavedeny
na závodech mzdové výbory, které mají býti slož,eny zPůs?bem .shora
uvedeným, odpovídá to jen účelu, kterého chce za~on do~almOl1Íl, neodporuje také zákonu é\is. 144/1920 sb. z. a n., Jesthze Jednam o ~ohodu
a usnášení se těchtO' mzdových výborů, jehož členy jso,u dva zastup CI
závodní rady, pokládá prováděcí nařízení, za či~nost ~ávodních ra~, o~na
člljíc mzdové výbory za výkonné organy zavodmeh rad. Nem treha

ce:-
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v rámci tohoto w",nodnutí o přípustnosti po·řadu práva podrobněji se zabývati právní povahou výroku mzdového výboru, ale toJik opětně nutno
fiíci, že dle účelu zákona čís. 144/1920 sb. z. a n., jemuž ustanovení pro~
váděcí~o nařízení k § 2 zákona hoví (v bodě třetím), může výrokem
mzdoveho výboru býti sporná otáizka jen tehdy konečně rozřešena dojde-li k dohodě, t. j. prakticky řečeno, jestliže závo-dní správa děl~íkův
nárok mzdový, buď celý nebo jím ztenčený, uzná. Nebylo.Ji naproti tomu
ve mzdovém výboru clocíleno dohody mezi závodní správou a dělníkem
o je~o nároku mzdovém, jest na dělníku, aby, trvá-li na něm, odvolal se
z vyroku mzdového výboru ve lhůtě 14denní od doru.čení rozhodnutí
mzdového výboru, k hornickému rozhodčímu soudu, jenž pak o něm rozhodne s platností konečnou. Z uvedeného plyne, že prováděcí nařízení
vládní ve svém § 2 (3) není ani se zákonem o závodních a revírních
radách, ani se zákonem ó hornických rozhodčích soudech v odporu, nebof
sluší-li výrok mzdového výboru jako výkonuého orgánu' závodní rady
pokládati za výrok této poslednější náleží nepochybně vedle § 2 (lit. a)
zákona čís. 145/1920 sb. z. a n. do, působnosti rozhodčího soudu, abY
s konečnou platností rozhodlo odvolání z výroku závodní rady representované mzdo'vým výborem. Dále jest třeba je.ště vyvrátit; ruámitku
stěžO'vateJo.vu, že dle jeho názoru působnost mzdových výborů jest obmezena na rozhodování rozporů' mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
vzniklých, pokud ještě stav, který zavdal příčinu k rozporu a ku stížnosti na mzdový výbor, lze l1a místě samém zjistiti. Takovéhoto obmezení působnosti mzdových výborů jak stěžovatel ve své dovolací stížnosti na několika příkladech objasňuje, ani zákon čís. 144/1920 sb. z. a n.
ani prováděcí nařízenl k němu neohsahuje. Pokud jde o rozpory v otázce
mzdové, jež j.edině zde přichází v úvahu., vyplývá z toho, co bylo shora
uvedeno, nade vši pochybnost, že účast závodních rad, pokud se týče
mzclových výborů, jako výkonných orgánů závodních rad na řešení sporných otázek mzdových jest závazna pro strany súčastněné. Ve shodě
se zákonem a účelem jeho praví. se totiž v § 2 (3) prováděcího nařízení
mezi jiným jednak, že při sporech o denní mzdy dle uzavřené kolektivní
smlouvy jest se dovolávati ("budiž se dovoláno«) mzdového: výboru,
a dále, že jednotliví dělníci i jejich skupiny se mohou obraceti se mzdovými stížnostmi k závodní raďě. Jest tedy tato posléze uvedená námitka
bezpodstatna. Z toho ""eho, co bylol uvedeno, plyne zřeimě, že bezdů
vodnou jest námitka stěžovatelova, že zákony čís. 144 a 145/1920 sb. Z.
a n. jsou neúplny, a není proto na místě mluviti 00 sabotáži těchto zákonu
se strany hornických závoodů. Oba zákony ve spojení s prováděcím nařízením urČUjí s postačitelno'U' zřetelností cestu. kterou jest se dělníku
dáti, aby do·šel konečného a případně vykonatelného rozhoodnutí ve sporné
otázce mzdové Pro. porušení kol'ektivnl smlouvy. Nedohodl-li se o ní se
závodní správou, může - případně i skupina děluiků, která se nemohla
se závodruí správou domluviti - ohrátiti Se svou stížností k závodní radě,
jež svolá mzdovfr výbor, kterémuž jake) výkonnému -orgánu jejím'u pří':'

sluší bdíti nad dodržováním kolektivní smlouvy. Mzdový výbor pOdle
úkolu svého·, spornou věc smírně vyřešiti, obešle k jednání za tím účelem
určenému obě strany, tedy jak dělníka, tak i zástupce závodu hornického
na určitý termín, při němž se stranami se dostavivšími pojedná o sporné
věci, aby ji po dobrém urovnal. Nebylo-li mezi nimi docíleno dohody,
47'
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vydá o tom usnesení ohě:ma stranarn. Usnesení stejneho obsahu \T~rdá

mzdový výbor, nedostaví-li se před něj k jcdnání jedna ze stran, nebo
žádná z nich, nebol i v tom případě dlužno za to míti, že dohody nebylo
docíleno. Jiných následků nelze s nedostavením se str au přcd mzdQvý
výbQr sPojovati, jelikož výbor mzdovÝ není státní institucí soudní. Trvá-li
dělník i nadále na svém uároku, jest na něm, aby z výroku mzdového
výboru, že dohocly nebylo docíleno, odvolal se k rozhodčímu soudu do
14 dníO'dedne doručeuí ro,tho.duutí, v němž mu dotyčué usnesení mzdového výboru bylo oznámeno. Na to rozhodčí soud hornický rozhodue
s konečnou platností o. sporném nároku buď rozsudkem, nebo docílí narovnání, a tak se stane nárok ten vykonatelným (§ 14 zákona čís. 145/20
sb. z. a n.). K tomu se podotýká, že netřeba se dáti mýliti ne dosti při
léhavým zněním zákona čís. 145/1920 sb. z. an., pokud se týčc provádě
cího miřízení k zákonu čís. 144/1920 sb. z. a n: Mluví totiž zákc.n o hor.rdckých rozhodčích soudech v § 2 lit. a) o odvolání z výr o k ů závodních md, a v § 6 o doručení r o z ho dnu t í, a přece dle povahy věci,
a úkolu svěřcného. dle úmyslu zákcnodárwva závodním radám' při jednání o sporných nárocích dělníků pro porušení kolektivních smluv, nemohlo toto ml-hodnutí; pokud se týče výrok jich, míti v tom případě, ,:
nebyla-li věc smírně urovnáua, jiné zněTII, než Ž" dellO,dy nebylo docíleno;
neboť jakékoliv rozhodo·vání věcné, v závoduích radách, kromě urovnání
věci po dobrém - bylo podle zpráv duvodových, shora citov.aných, již
z předu vyloučeno. A stejně nepřesně se v prováděcím nařízení v bodě 3.
k § 2 zákona čís. 144/1920 sb. z. a n. mluví o »rozhodnutí" mzdových
výborů, které v souhlase s účelem zákona: a v jeho mezích jako výkonné
orgány závodních rad vykouiÍJvajlčinnos't těchto poslcdnějších, PClkud
jde Q to, aby byly dodržovány kolektivní smlouvy, pročež platí o jejich.
roO'Ohodll!utích totéž, coby-lOl právě řečeno o r.ozhod'mtích a výrocích závodních rad ve věcech mzdových o kolektivní smlouvy se opírajících.
výrazem »rozhodnutí« ncb »vÝf.ok« závodnÍ' rady, pokud se týče mzdového výb{)ru, sluší tedy 1'C!luměti ona usnesení mzdovych výborů, kterými
sc strany uvědom\ljí, že nebylo o spnrné věci mzdo·vé mezi dělnlkem
a závodní správou docíleno doho.dy.?roti těmto usnesením směřuje f,odvoláni« k hornickérr.u rozhodčímu soudu, jak již shora jest uvedeucy. hk
by »odvolání.«, o němž mluví zákon čís. 145/1920 sb. z. a n., a na jehož
základě ujímá se roznodnutí sporné věci mzdové hornický rozhodčí soud,
bylo posuzovati dle jeho povahy právní, nespadá více do rámce tohoto
usneseni. Ku konCI dlužno jeTI ještě uvésti: 1. Bylo-li při jednán! před
mzdovým výborem docíleno dohodY, a závodn! správa: dohody nespinila,
nezbude dělníku liný právní pro-středek než řádný pořad práva, jehoi základem jest smlmlV.a uznávací; neboť výrok mzdového výboTll', který
není státní mstitucí soudní, není vykonateluý. 2. Žalo·bce nepozbyl nároku
svého žalobou, o nli tuto jde, vymáhaného, nebo·ť mzdový výbor, jenž
iedině -nikoli závodní rada - byl oprávněn, o něm jednati, sc jím dosud
~ezabýval; usnesením závudní rady o něm, jak jest shora uvedeno, není
nároka j,hG nikterak prejudikováno, a má proto za účelem jeho vymožení
možnost, li,ohovati se tak, jak bylo shora vylíčeno.
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~o ~sn~sení POrnčenského (opatrovníckého) sondu, jímž prohlásil, že
nema namltek protí změně poručencova přijmění, iest stížnOst přípustua.
(Rozh. ze dne 12. září 1922, R II 348/22.)

Do usnesení opatrovl1ického soudu, jímž vzata na vědomost žádost
~"tí:y a jejího nynějš,ho manžela, by změněno bylo pří-jmění nezl.
Zdeňky K-ové, a jímž soud opatrovnický prohlásil, že proti žádané změuě
jména se svého stanoviska ničeho nenamítá vznesl o,tec nezletilé stížnost
jiŽ} e k u r sní s o u ď odmítl. O ů vod y: Dle § 9 nesp. říz. jest přípustn~
stlznost Pouze v případech, cítí-U, 3e strana stíženou opatřením soudu,
rozhodovacího vý'znamu, v záležitostech řízení nespomého. Nelze proto
stěžovati si předně proti tomu, že napadené usnesení nebylo stěžovateli
jako otci nezl. Zdeňky K-ové doručeno, pcněvadž tu může Po případě
sáhnouti k jinému prostředku, má-li důvodně za to·, že mě'l býti o tom
v~rozum,ěn, ale anil ve věci samé z domnělého důvodu zmatečnosti nezako~ruosti nebo mylného právního- názoru. Změnu jména dítěte, p~olil,
al 11'Z ,bYl k to-mu příslušný a oprávněn či .ne, .zemský úřad politický.
;r llrne, rozho,dnutím ze dne 4. dubna 1922, nikoliv soud. opatrovnický,

Je~z"rozhodnyu!~ v této věci vůbec nevydal, nýbrž žádost matky dítěte

a Jellho nyneJslho manžela toliko, vzal na vědomost a prohlásil že se

To:

sVéh",o ~tanoviska ničeho nenamítá proti žádané změně jména.
není
opatremm rozhodovacího rázu a nutncy ,tedy důvody této. stížnosti že
O'!ec: l,:muž ?os~d přísluší nad oním dítětem zákonná moc, jako op~á v,n~,;, záko,nn y zastup ce ku změněnesvom, že matka a tím méně její ny-

n<;lšl manzel nelsouk podobrué žádosti o'právněni a že Pro žádůst nebyly
v~bec uvedeny podstatné důvody obrátiti, a uplatniti pouze proti řeče
nemu rozhodnutí politického, úřadu.
~
N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
sou,du., by o rekursu znovu rozhodl nehledě k použitému důvod" odmítaelmu.
Důvody:

. I?le y§ 146 obč. zák. manželské děti obdrží rodinné jméno otcovo; polihcke úr."dy mo~ou d~e dekretudv. karuc. ze dne 5. června 1826, čís. 36·
sb. z. POJ'.,. dle CIS. nar. ze dne 20. pmsince 1848 čís. 39 ř. z. a dle nejvyš.
rozho~nutl ze d~e 12. března 1866 dáti svolení ke změně jména. Manželům
Antolllnua Anezce l(-ovým naro·dila sé 14. března 1910 dcera Zdeňka jež
podle o~oho § 146 obdržela rodinrué jméno K-ová. Zemská správa polilreká
uSll,:selllm ze ,dne 4. ,d~bna 1922, po·volila k žádosti matky dmle' Anežky
nYli!, prov?,an: y-ove ~me!!ovanemu. nezletilému dítku, aby místo dosa,
;radnlh,o pnlmem K-ova pnlalo a u,žíval·o jména V-ová. V usnesení tom
Jest vyslo~ně ~ředpokl~dán"" že žád?st.za změnu jména dítěte pOdána
byla se S\ olelllm poruoenskeho, spravne o'p"trovnického so~du dítllte
a y~e"2s~á ,s~ráva politická též zpravila tento soud o povolení změny
pnJm:lll dlt~te. Svolení opat:ovnického so,udn zemská správa politická
patrne spatrova!a v usneseU! soudu opatrovnického ze dne 23. března
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1922, jímž tento. soud na základě protokolární žádosti Karla V-a a za
předpokladu,

že Anežka V-(wá, matka dítěte, s žádostí tou souhlasí, vydal
Karlu V-ovi prohlášení, že žádost manželů V-ových za změnu příjmění
dítka béře na vědomi a že nenamítá ničeho proti žádané změně. Toto
usnesení soudu opatmvnického je tudíž opatřením ve smyslu § 9 cís.·
patentu ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák., nebo! iím rozhodl opatrovnický soud nezletilé Zdeňky K-ově v právní věci, týkaiící se jejího pří
jmění, a rozhodnutí toto stalo se za tím účelem, .aby vzhledem na nezle·
tilost dítka, jemuž změna příjmění měla býti .po,volena a jež pro svou nezletilost nemůže samo za změnu tuto, žádati, nahradilo politickému úřadu
přímou žádost d,tka a bylo takto politickému úřadu potřebným základem
pro jeho rozhodnutí, tento; úřad pak skutečnč vzal usnesení to za základ
rozhodnutí svého. Mínění soudu rekursního, že nejde O' opatření v:9znamu
rozhodovacího ve smyslu onoho § 9 cís. patentu z roku 1854 a že tedy
rekurs otce dítka do usnesení prvé stolice jest nepřípustný, je mylné.
Čís,

1837.

Ani uživatel lesa nesmí pro svon

potřebu

pOkáceti

dříví

více, než
Ovšem i t~
práVě tak iako při požívání lesa se předpokládá les k pravidelnému lesrumu hospodařeru se hadici, nikoli nepatrný les, u něhož jest pravidlem
probirka neho vykáceni najednou.
doponštěji prav,idla l<lSniho hospodářstVí @ Sll obč. zák.l.

(Rozh. ze dne 12. září 1922, Rv II 166/22.)
Vlastníce domáhala se na žalované náhrady škody tvrdíc, že ža!nv.aná svého práva na užívánÍ: lesa jako výměnká.řka zneužila, 'čÍmž žalobkyně utrpěla ·škodu v zažalqvaném obnosu (§ 1295 obč. z3k.) P r 0'ce sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamít!. D ů v O' d y: Dlužno zk01lmati, jaká práva žalovaná me.la, zdali je překro.čila, a, pakli ano, zdali
tak učinila způsobem, který podmiňuje náhradu škody, zejména ",dali
výkon užívacíhO' .práva směřnv.al k tomu, by žalobkyni byla způsobena
škoda, či zdali žaluvaná svého práva PO'užila jen v oprávněných mezích
(§ 1305 obč . .zák.). Jest nesporno, že částice parcelní, o niž jde, jest lesem,;
vyhradila-Ii si tedy žalO'vaná svého času právo lesa toho bezpl<rtně a doživotně užívati, vyhradila si právo osobní služebno'sti ve smyslu § 504
obč. zák. to jest vyhradila si právo, bráti z lesa už.itek, přiměřený její
potřebě. Při tom dlužno však připomenouti, že slova "jen ku své potřebě«
nelze vykládati snad tak úzce, že by užívalelsměL upotřebiti věci jen
tak dalece, pokud stačí pro jeho osobu, poněVadž by se tu nemohl bráti
zřetel na jeho domácí hospodářství a právo uživateIe jest spíše vy,kládati tak, že smí upotřebiti věci všemožně -, t. j. také pro; své domácí
hospodářství. Užitek z lesa spO'čívá v tom, že uživatel smí dříví káceti,
na suché větve a roští choditi, žaludy sbírati a listí hrabati. Jak zjištěno
bylo výpovědí znake, výměna žalovcané spotřebuje vzhledem k tomu,
že si výměnkMka drží do.bytek, ročně 16 m' na otop, a neiméne, 2-3 kcpy
otýpek na podpalování. Dále bylo svědecký,mi a znaleckými výpovědmi
zjištěno, že v roce 1920 bylo vykáceno ve sporném lese 13-14 toPO'lu.
Že bylo vykáceno více, se žalobkyni prokáz«ti nepodařilo. Dle výpovědí

znalce dají topoly - bylo-li jich 13 - 7.6 m" dřeva. Zajís,té že 9 bříz
nedá víc!, ,krychlových metrů dřeva. A že vÍCe než 9 bříz vykáceno nebylo, Zjlsteno bylO' znaleckou výpovědí. Z okolností těchto vychází na
jevQ, že žalovaná nevykáce1a vÍ'Ce dřeva, než pro svou výměnu potře
buj,::Není, rozhodným, prodala-li žalovaná něco z tohoto dřeva; žalovaná
totIz tvrdl, že utržený·ch peněz použila na zaplacení prací s kácením
a děláním dřeva sPo·jených. což nijak vyvráceno nebylo. b cl vol a c í
s o u d rozsudek potvrďi!. .
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl d~volání.
Dúvody:
Co se týče právní otázky, nepřekročila-Ii žalovaná me·ze svého UZIvacího práva, dlužno vedle § 504 obč. zák. poukázati ještě na předpis
§ 505 obč. zák., jejž nižší stolice přehlédly. Dle tohoto predpisu byla
žaJcwaná oprávněna vykáceti tolik stromů, kolik dříví ve své domácnosti
potřebovala.. A této potřeby ona dle zjištění nížších stolic nepřekročila.
Zji~těnoť, že potřebUje ročně 16 m' na otop a 2-3 kopy otýpek na podpal,
a ze vykácela 13-14 topolů, což činilo 7.6 m' a krom toho 9 bříz při
čemž nižší stonce správně soudily, že dříví tu nemůže činiti vÍ'ce neŽ při
topolech, cOž je samozřejmé, ba je jista, že nemuže z 9 bříz dříví při
obyčejné velikostí o.bojího druhu stromu činiti nlkdy tolik jako z 13-14
topolů. Výsledek by byl, že to n,ečinHo dohmmady aní' 15.2 m', tím méně
krylo plnou potřebu 16 m". Tak hořejš!l otázka odpmdala-li žalovaná
z pokáceného. dříví něco na úhradu nákladů a' opatření uhlí dokonce
jako nerozhodná úplně odpadá. Arci, když rozhodnutí nyní za'lolženo na
§ 505 obč. zák., tudíž na potřebu v domácností uživatelky, dlWžno' se
obírati ještě s předpisem § 511 obč. zák., jenž .pro poživatele, jehOlž právo
je dle pojmu svého šírším (§ 509 obč. zák.). stanoví, že má nárok na plný
výnos, a co se tÝče lesa, na dříví, podle pravídel lesního hospodářství
pokácené. To se zdá ve vzájemném odpom: poživatel by měJ právo jen
na kvotu d'le pravidel lesního hospodářství k pokácení vypadající, uživatel
však na dříví, jež pro svou domácnost potřebuie, třeba potřeba ta tuto
kvO>tu převyšovala. Pro uživatele jest dáno tedy měřítko subjektívní, PcO
poživatele však objektUvní. Tento zdán>livý odpor vysvětlUje se tím že
zákon při užívání předpokládá obyčejný případ, kdy věc poskytUje ~ra
videlných užitků více, než uživ",tel potřebuje, pročež pak § 508 praví, že
zbytek náleží vlastníku, a nezabývá se vI'lbec .případem, kdy vlastníku
nezbude nic anebo pravidelné užitky ďo>konce ani potřeby uživatele nekryjí. Avšak nelze také popírati, že objektivní měřítko, dané v § 511 pro
poživatele, že nesmí poraziti dříví více, než pravrdla lesního hospodářství
dopouštějí. musí logicky platiti také pro uživatele, jehož právo' je pojmově UŽŠ.Í (§ 504), než poživatdovo a nemůže tedy jíti dále než toto,
nebol zaiistézákon ani uživateli nechce a nemůže dovolovati, aby prCi,
voz oval hospodářství loupežné a les dev,a.stoval. Ale zákon, oJdkazuje
k pravidlům lesníhohospo,dářství, na jisto předpokládá les k pmvidelnému
obhospodařování zpusobilý, tedy les takových rozměrů, kde kácení může
a má se dHi dle tumu, t. j. že plocha rozdělí se .na tolik částí, kolík
třeba, aby při zvoleném přípustném turnu každý rok neb v jiných urči
tých obdobích jedna část k pokácení dospívala (§ 3 lesn. zák.). To· však
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ned"padá na lesík malý, kde podle plochy vubee děliti nelze, nýbrž naopak rozsah je11l počtem stromů se udává. Tu se pravidelně stromy
probírají, starší vysekávají a mladší ponechávají, a je-li celý porost stejného stáří, vysekáv-á se po případě najednou všecek, načež Dvš,em na
příští užitek řadu let čekati dlužn". A o takový "les«, mdno-li porostlinu
Iopolů, jež jak známo nepočítají se mezi stromy lesní, a bří!z vůbec nazvati lesem, zde jde, nebo·t, jak už odvo,lací soud ze žaloby ziišt?je" bylo
t"'Dl! už před kácením vůbec jen 42 stromů. I kdyby žalovana vsecek
porost byla vykácela, nevadilo by to, pakliže ien všec~o pro d"mácnn,,*
svou potřebovala, a to by platilo, I kdyby byla po,zlvateIkou, nebol
s druhé strany zase uznati dlužno, že i po'živatel musí míti vždy aspoň
tolik práva, jako uživatel. Neprávem tedy dovolání žádá, aby se zjistilo,
mnoho-li užitků sporný les jJoskytuje mčně a zda dříví, jež žalovaná
pokácela, přesahuje míru ročních užitk fl, neboť na tuto míru vůbec. nepřijde, nýbrž jen na pctřebu žalované.
Čís.

1838.

Peněžitá pohledávka proti dráze o náhradu za nedodané věci, vzniká
teprve nplynutim dodací lhůty a tento den jest rozhodným pro posouzení, i,
zda se ua ni vztahuje předpis !l 10 nařízení ze d"" 25. února 1919. čís;
86 sb. z. a 11. o příročí. Poubé ústní pOŽádání zřízence dráhy, by po zboží
pátral není řádnou reklamací, třebas zřízenec slíbil vyhověti. Podstatnou
náležiÍostí reklamace je/lt ocenéoí nedodaného zboží (§ 99 (3) žel. dopr.

řád).

(Rozh. ze dne 12. září 1922, Rv II 167/22.)
Žalobkyně

odevzdala dne 14. ledna 1919 tuzemské dráze 13 vinných
k dopravě do ci"'iny. Dne 19. únma 1919 vyzvala odesílatelka před
nostuodesílací stanice, by po zásilce pátral, kteroužto výzvu dne
22. března a 10. října 1919 opětovala. Ježto zboží. na místo určení nedošlo,
domáhala se odesílatelka, podavši před tím dne 17. března 1920 reklamaci,
na dráze, li níž zásilku podala, náhrady škody. Pro c e sní s o II d
p r v é s t o li c e žalobě vyhověl. D ů vod y: Ohlášení z 19. únor",
22. března a 10. října 1919 nejsou xekl",macemi dle §§ 99 (3) žel. do!>r.
řádu. Udáváť před~osta stanice, že je považoV1al za vyzvání k pátrání, že
s nimi tak nakládal a že jimi žalobkyně náhrady nežádala. Ostatně první
domnělá reklamace, _ druhé dvě byly urgencí prvnl - se stala ještě před
uplynutím dodací lhůty. Dle toho byla zásilka reklamována, jak tvrdi
žalovaný, teprve 17. března' 1920. Svědky je dokázáno, že zásilka byla
podána 14. ledna 1919 dopoledne. Dle t"ho skončila dodací lhůta 3. března
1919 v poledne, jelikož 2. března 1919 byla neděle (§175 (9) dopr. řád). Byl
by tedy dle § 98 (2) žel. d'opr. ř. nárok promlčen, nepodala-li by se re-,
klamace nejpo2Jději 3. března 1920 (§ 902 o·bč. zák.). Dle nař. min. nn.
ze'dne 25. úinma 1919, čís. 86 sb. z.a n. nezapočítává se však doba
14 denního příročí, nařízeThím oním ustanoveného, při pohledávkách mezi
27. únorem a 9. březnem 1919 splatných, tedy také při po.hledávkitch, při
nichž promlčení dle výslovnéh", ustanovení zákona (§ 98 žel."' dopr. ř.)
mezi 27. únorem a 3. břez;nem 1919 počíná, do promlčecích lhůt. Pohlesudů

d~vka žalob!':.yně byla dne ,3. břw;a 1919, ~p~ynutím dodací lhůty, pohled~vkou penezl~ou, kterou zalovany pm prave uvedené příročí nebyl jJO,-

vmen platIt a zaJobkyně dle § JO čís. 8 cit. min. nař. oprávněna žalovati.
Proto se v'Ztall~je příročí i na pohledávku žalobkyně. Jelikož Pak reklamace byla podana 17. března 1920, není nárok promlčen
Cenu zbo!Ží
ž~lovaný připustil. Proto. byl žalovaný odsouzen k zapla~ení zažalovan~ho peníze 14.719' Kč, avšal< pouze s úroky O'd 17. března 1920, poněvadž
az t:.hdy reklamace podána, kdežto· žaloba zamítnuta, polmd žádá úwk
stars!. O d,v o I a c í s o u d žal"bu zamítl. D ů vod y: So.ud prvé stolice
~, na~adenem rozsudku nesprávně vyslovil, že se ustan"venf § 10 nanZ,~11! mmlsterstva financí ze dne 25. února 1919, čís. 86 sb. z. a n. o pří
rocl vztahují na uplatňovanou pohledávku žalobkyně. Předpokladem
použití tOhut" nařízení na zažalovanou pohledávku jest, aby pohledávka
tato Ja~o pohled~vka peněžitá vznikla již přede dnem 26. února 1919 a aby
v dobe do 26. uama 1919 buď byla splatnou, neb aby se v době mezi
d~em ~7. úhora a 9. března 1919 stala splatnou. Předpokladů těcb v tomto
príp~de není, neboť žalo.bkyně až do UPlynuti lhůty dodací, t. j. do dne
3. brezna 1919 ba ještě 30 dní po 'lomto dni měla vůd žal{),vanému eráru
pouze námk na dopravu zboží dle smlouvy dopravní, nikoliv však ně
jakou peně'žitou pohledávku (§ 90 a 98 žel. d'opr.
Žalobkyněl měla dle
dOiP~~v,ních př~d~isů teprve30 dní po uplynuti dodací lhůty právo žádati,
by jl zalovany skodu, vzmklou ztrátou dopravovaného zboží nahradil
~ ': důsle9 cích tO.h,o mohl se teprve po této době státi tento náhr~dnl nárok
zalo~kyne splatnym. V důsledcích toho, nevztahuJe se na žalo.vanon pohledav,~11 ustanovení § 10 nařízení milnisterstva financí ze dne 25. února
19~9, CIS. 86 sb .. z. a n., jak so,ud prvé stolice V' napadeném rozsudku nepravem vyslOVIl. Nárok žalobkyně z dopravní smlouvy touto žalohou
jako peněžitá pohledávka uplatňovaný, měl, když, jak me~i stranami Jest
n~sP~rno, lh,ůta, ďodací kOl1člla dne 3. března 1919, do' 3. března 1920 bjC(i
. ř,,~n~ uplatn;wan ,aneb aspoň dle § 98 žel. dopr. ř. reklamován, to je&!
llfCltym pemzem zalovanémuoznámen. Když žalobkyně písemné reklamace, jak v železničním dopravními řádě výslovně i~ stanoveno do. té
doby nepo~ala, zanikl její nárok na náhradu škody, ztrátou zboží ~trpěné,
dnem 3. brezna 1920 promlčením. lalohkyně, podavši, jak sottd prvé
st,obce správně zjistil, reklamaci teprve dne 17. března 1920, reklamewala
náhradní námk proti žalovanému opozděně a nebyla promlčecí lhůta
nijak přeru.šena. Poněvadž, jak soud prvé stolice správně dovodil a jak
sond odvolací pOlvažuje ziištěno, žádosti žalobkyně za pátrání po' d"pravO'llaných 13 vinncÝch. sudech II přednosty dráhy ze' dne 19 února
22. bře,zna a !O. října 1919, j když zapsány byly do knihy rekla~ad, z~
rekla"2 ac:, ve smyslu § 98 žel. dOPL ř. považovati nelze, nebyla ani IhMa
pmmlcecl zastavena.
Ne i v y š š í s o u d nevyhověl odvolání.

n.

D ů voďy:

§ 10 nař. min. financí ze dne 25. února 1919, čís. 86 sb. z. a n. praví
v odstavci I, že příroČÍ' platí pro soukromoprávní peněžité pohledávky
vznIklé až včetně d Do 26. února 1919, směnečné a šek"vé. Avšak pohledávka, žalující stranou vymáhaná, nevznikla iiž před 26. únorem 1919.
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DopraVHÍ .smlouva uzavřerra-byta sice již 1-4. ledna 1919, av~sm-j-ouvou
tou převzala dráha podle § 61 žel. dopr. ř. pouze zboží k dopravě. Odesílatel nemčl v době té a ani ovšem až včetně do 26. února 1919 prnti
peněžitého požadavku, nýbrž měl pome nárok, aby zboží bylo
dopraveno. Jediný tento nárok trval až do uplynutí lhůty doda~i,
to jest do- 3. března 1919, pokud se týče podle § 90 žel. do-pr. ř. mohl nahradní nárok za ztracené zboží býti uplatňován až třicátý den Po uplYl
nuti IhůtYI dodací. Do: doby té nutno tedy klást; vznik pohledávky. Lhůtu,
do kdy trvá právo žádati náhradu, určuje § 98 (J), (2) žel. dopr. ř. tím
zpúsobem, že prav~í, že nároky proti dráze pro ztr~tu z"bOŽí ... p~o ~ře
kmčení lhůty dodací promlčují se v jednom roce, ze vsak promlcem se
staví písemným oznámením nároku (reklamací) II dráhy. Pro reklamace
ustanovuje § 99 (3) žel. dopr. ř., že musí býti podány písemně a -opatřeny de·kl-adem o ceně ztraceného. zboólí. Tento předpi~ a ozn~mení, ~a
žadované ceny ",traceného zbe,ži s dokladem o. tom ma patrne za ucel,
aby dráha, návalem .podohných nároků přetížená, bez dlouhého _pátr~n!-,
které by se nesrovnávalo s povinností dráhy k rychle-mu vynwva1l1,
mohla z'jistiti pravou cem: ztraceného zboží a přiměřenost odšlwd~ova
cího nároku. Jak napadeným rozsudkem zjištěno, byla reklamace, .prcde- .
psaným způsobem upravená, pOdána teprve 17. března 1920, t~díž :' dob~,
kdy již nárok podle § 98 žel. dopr. ř . .pro_mlčen, byl uply~uÍlm v~ce ~~z
iedncho rokn po 3. březnu 1919, kdy konella Ihuta dodac!. Pouhe pma~lání přednosty stanicc učiněné ještě před uplynutím dodací lhůty, ."by
po zásilce dal pátrati, ~ neuplatňující náhradních nároků, uenÍ. f'~klamací.
a slib přednostův, že clráha vyřízení žádo's!i obstará, není take slibem
náhrady nebo sproštěním Ddesílatele z povinnosti, by v- čas pod"l řitdnou
reklamaci, opatřeno,u dokladem c' ceně ztraceného zboží, za něž náhrada
se požaduje.

dráze

řádně

Čís,

1839,

Zákon o ručení železnic ze dne 5, března 1869, čís, 27 ř. zák,
Na tom, kdo uplatňuje nárok dlel zákona ~ ručení železnic, jest nejen,
by prokázal úraz, nýbrž i příhadu v doprave,
(~ozh. ze dne 12. září 1922, Rv II 174122.)

ŽaJ.obce tvrdil, že těžký úraz, jejž utrpěl, byl způsoben tím,. že .ph
jeho vstupu do vlaku vlak sebou dvakráte trhl, a že následkem toho s.padl
se stupátka a těžce se zranil. Žalobě o náhradu škody proti dráze p r oe e sní s -o udp r v é s tol i c e co do důvodu vyhověl, o d vol a cí
s o u d ji zamítl. D ů vod y: Zákon .předpoklád'á cNšem ručení dráhy za
škodu poraněním člověka, přivoděnou příhodou v dopravě, a ukládá podnikatelstvll dráhy, má-li býti spr-oštěno z ručéní, důkaz, že pmaněnf se
nestal-o jeho zaviněním. Aby vš"k nastati mohla právní do,mněnka § 1 ~á
kona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zé;k., totiž aby vznikla náhradní
povinnost podnikatelstva dráhy, plynouc1 z tohoto zákona, musr býti
prokázáno že poranění' přiv·oděnDi bylo příhodou. v do'pravě- železnice.
TYlo skutkové okolnosti, tvořící zákonný předpoklad každé žaloby, o-pírající se o zákon n povinném ručení. železnic, musí dokázati žalobce.

VždYť kaž~ý, kdo domáhá se žalobou nějakého nároku, musí dokázati
skutkove vredpoklady, jež zákon vyžaduje ku vzniku o-noho nár-oku náleží tedy také žalobci, domáhajícímu se náhrady škody pq základi zákona o .p?v!nnélll ručení železnic, aby dokázal nejen, že nastala přího-da
vodo.prav,: zeleznIce, nýbrž i že přlhoda ta přivodila jeho poranění. Tento
dukazose zalobcl nezdařil. Neprokázal ani příhody v dopravě, totiž tvrzené
prudke trhnut! rozjížděiícího. se vl",ku, jež prý způs-ohilo, že tla nejnižším
StUP~l s~h-o~ku vag·onových ztratil rovnováhu, i pozdější .trhnutí mírnější,
ktere pry y-nvodllo Jeho spadnutí, aniž neprcikázal příčinnou spojitost oné
tYl}v~ne pnhody v dopravě s nasta]5rm poraněním. První soud prostě
uvenl tvrzení žalobce, ačkCl!iv tento původně se zmínil pOUze o prudkém
roZjezdu vlaku ve chvíli, kdy žalobce stál na prvním stupni vagono-vých
sc~ů~ů, čímž se prý stalo, že žalobce spadl a byla mu přejeta pravá
paze. fotQ vylíčení, dle něhož by byl žalobce spadl se stupátka ihned

při prvním rozjezdu vlaku před očima že'lezničnÍch zř.íze.nců pozorUjících odjíždějící vlak, bylo neu·držitelným, nejen. vzhledem k ;o-uhlasným
výpověděm železničnÍ,ch zřízenců, n-ý,brž hlavně pral určitou výpově:ď
s.vedka Jana K-a, který se potom střetl se žalobcem v místech ve směru
odjíždějícího vla'kuod místa výjezdu vzdálených. Proto žalobce doplnil
své skutkové tvrzení vylíčením děje, jak nahoře uvedeno nepocfařilo se
mu vŠ,a!'. dokázati ono dVOjí trhnutí vlaku, jež žalobce, stojícího nanejspod~eJSlm_ stupínku vagono.vých schůdkú, prý přivedlo' z r6vno,váby,
zeJmena vsak neprokázal, že 'právě touto příhodou v dopravě přivoděno
bylo jeho spadnutí s vlaku a jeho poranění, nehledě k tomu, že vlastně

nebylo ani přesně zii-štěno:, že poranění se stalo přeje{Ím koly železničního

vozu. Neocenil tedy prvý soud správně výsledky řízení prírvo-dního dosvěv
ku přesvédčení, že úraz, který sedne 1. listopadu 1919 večen žal~hci při
hodil, přiveděn byl příhodou v dopravě, žalobcem vylíčenou. Odvolací
s"ud Odchylně od prvého sDudu nedošel k tomuto zjištění nýbrž po-važuje
po .částečném opakování důkazů na základ'ě přísežných ~vědeetví svědků
př\mo za prokázáno, že žalŮ'bCOlvo pŮ'ranění příhodou v dopravě, jim
tvrzen-ou, přivoděno býti nemohlo.. ./elikož nebyly prokázány skutkové
Ů'kolnosti, které vYŽadllje zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.,
aby vzniknouti mohla náhradni povin.nost žalovaného čsl. eráru nebylo
třeba se zabývati námitkou. žalovaného eráru, že poranění přivo'děno bYl"
vlasinfm zaviněním žalobcovým-o O této námitce možno uvažovati teprve.
když se zdařil důkaz o t-om, že poranění přUveděno bylo příhodou v dopravě železnice. Jen v tom případě -nastává zákonná domněnka, že poraněni způsobeno bylo zaviněním podnikatelstva dráhy a náleží Pak žalo.vanému eráru důkaz, že námitka, vyvracející zákonnou domněnku jest
OPodstatněna.
'
Ne j v y li, š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dúvody:

Prúvně mylným jest názor žalohce, že náleží mu pouze dokázati že
~yl vlakem přejet. Poiem, příhody v dopravě ve smyslu § 1 zák. o ~uč.
zel. nesmí b:(rti zaměňován se skutečností, že provozem železničním byl
někdo pomněn neb usmrcen. Nebo! z -okolnosti, že § 1 zmíněného zákona
vyžaduje k tomu, aby platila tam stanovená zákonná ďůmněnka a .a.by
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ledy mohlo býtipoužito~tohoto zvláštního zákona, vedle prve>tnCpříhody
v dopra vč, také ještě druhotní událost v osobě poš1wzeného, te,tiž j~ho
poranění ncb usmrcení, které musí onou příhodou býti přivoděno, vyplyvá
zřejmě, že zákona Q, ruč. žel. ne1ze použíti tam, kde není kromě události,
nastavší v osobě poško'zeného, také ještě příhody v dopravě železniční,
pro onu událost kausální a časově ji předcházející. Bylo na žalobci, je'l
];kož opírá své nároky o ustanovení § 1 zák. o. ruč. žel., by dokázal pn"
hodu' v dopravě, to jest uďálost, která, odchylujíc se od pravidelných
poměrů dopravních, jest o sobě způsobilá, přiv.oditi smrt nebo tělesné
zranění člověka a která nemá příčiny své v osobě! poškozeného. Takovouto příhodu v dopravě žalobce též tvrdil, uváděje, že vst.oupaje po
vagonových schůdkách do vagonu náhlým trhnutím vlaku, v pohyb uvedeného, ztratil rovnocváhu. Avšak dle zjištění o,dvolacího snud'u, prmi
němuž nelze v řízení dovolacím broj'iti, není toto tvrzení žalobcovn pravdivým. Příhoda v dopravě nebyla tudíž prokázána, a tím pozbyl žaIQbní nárok svéhCl podkladu.
Čis.

Čis. 1841.

Byla-Ii zřízena pro obec rozdělovna uWí jest k žalobě z toho Vyplynuvší právně legitimována obec.
'
(Rozb. ze dne 19. září 1922, R I 796/22.)

Žall1jíc~ firma dorr;áhala se na obci T. zaplacení zbytku kupní ceny
za dOd~ny vagon uhlI. Zalovaná obec namítla nedostatek p.asivní legitimace,. ježt.o vagon uhlí I)eobjednala ona, nýbrž rozdělovna uhlí zřízená
P:o m a obec ff. PrO' c e sní s o udp r v é s t o Ii ce žalo,bu zamítl
pndav se k stane>visku žalované. O d vol a c í s o u d zrušil napaclen~
rozsudek~ přikázal prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ve věCi dále
Jednal a jl znewu rozhodl, maje za toO, že rozdělovnu uhlí nelze pokládati
za oOhiednatelku" ježto byla pouhým orgánem obcí T. a ff. a že dlužng
v dalšfun, řízení zjistiti, pokud obec T.na sporné objednávce Se súčastnHa.
Ne J v y š š.i s o u rl' nevyhověl rekursu.

1840.

Do usnesení, jež vydáuo bylo soudem po skončeni úkonů, přikázanýóh
soudu k nespornému řízeni zákonem ze dne 17. prosince 1919, čis. 20 sb.
z. a n. z roku 1920 a zákonem ze dne ll. března 1921, čis. 100 sb. z. a n.,
,lze si stěžovati ve lhůtě 3Odenni.
(Rozh. ze dne 13. září 1922, R I 915/22.)
V řízení dle záko.na ze dne 17. pmsince 1919, čís. 20 sb. z. a n., na
rok 192D o vyvlastnění pozemků pro stavbu obytných nebo veřejných
budova dle úkona ze dne 11. března 1921,čls. 100 sb. z. a n., o sta"
vebním ruchu povoleny byly prvým soudem knihovní vklady, proti nimž
vznesla Matylda ~-ová rekurs, jejž rek u r sní s o u d odmítl. D ů
v Cl d y: Rekurs je podán opozděně, nebo! dle doručního výkazu a konaného šetření bylo napadené nsnesení stěžovatelce dodáno k rukám
jej! dne 15. dubna 1922, podle zákona ze dne ll. března 1921, čís. 100
. sb. z. ,," n. (§ 7) v řízení tomto jakožto řízení nesporném platí všeobecná
14denní IHta rekursní (§ 9 odstavec třetí a § 11 nesp. říz.), takže rekurs,
teprve dne 3. května 1922 na poštu daný ,a dne 4. května 1922 k soudu
došlý po,dán byl oj}ozdě,ně.
Ne j v y š·§ í S.o u d zrušH napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by bez o'hledu na použitý dli'vod ůdmítnutí o stížnosti rozhodl.

Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že v tomt(lj případě přj.
jati jest dle předpisů nesporného Hzení 14denní IMtu rekursní, nebo~
usnesení, pwti němuž stížnost byla podána, vydáno bylO' po skončení
úkonů k nespornému řízen, sondu přikázaných zákonem ze dne 17. prosimce 1919, čís. 2D ex 1920 sb. z. a n., dotyčně ze dne 11. března 1921,
ďls. 100 sb. z. a n .. je tedy usnesením vydaným dle knih. zákona, ohledně
něhož platí 30denní IhMa § 127 knih. zák.

Důvody:

Rozdělovlna uhlí pro obec T.a ff. se sídlem v porcelánové tová-rně v T.
byla ,:~ízena v důsledku předpisu § 19 nař. miru. veř. prací ze dne 1. září
1917,olS,' 369
zák; jenž ul?ži1 obcím spolupůsobení při provádění před
pISU 00 uprave sPotreby uhh, a předpisu § 20 nař. místodržitelství pro
Čechy ze dne 26. září 1917, čís. 80 z. zák., jež na základě onoho nařízení
bylo vydáno. Oněmi předpisy bylo obcím u!o'ženomimo iiné zřízení
v!astní~h dodatelen (výdejen) uhlí, pakli jich je třeba. Účelem těchto obeemch vydejen bylo patrno, by v obcích kde nehylo o,bchodníků sprostředkuiících dodání uhlí spotřebitelům: tuto činnClst obstarával~ obec
vlastními výdejnami. Tím obci uloJ'en bYl, jednak veřejnoprávní úkol dohledu, na to, by výdej uhlí dál se dle předpisů, tehdy pro spo~řebu uhlí
platnych, a záro·veň i' činnost obchodní, jíž provoz takové výdeiny vy_
žadoval, !otiž ~ákup uhlí ~ dle _tehdy platných úředních přídělů ,; prodej
Je~o spotrebltel~m. SamozrejJl1e spadá tato posléz zmíněná činnost v obor
prava soukromeho a v této příčině nebyla to rozdělo'vna uhlí jež byla
bJ;" s~mostatným poďmětem z této činnosti vzcházejících práv ~ závazků,
nybrz obec sama, která tuto rozdělo,vnu svými orgány provozovala a
vedla. V tomto případě není dle dosava;dních zjištění dosud jisto zda
rozdělocvna v porcelánové toOvárně v T. hyla rozdělo'vnou této obce ~ po~nnootí, ~rýti spotřebu uhlí i pro druhon obec, či zda byla rozdělovnou
temto, dvema společnou, takže by z obchoďů, touto rozdělocvnolU uskuteč
něných, byly obě obce zavázány. Dosavadní zjištění poukazují k tomu
že provoz rmdělovny obstarávala žalovaná obec T. ZástUPce této obc~
po~:psá~ jest ~po~d razítkem roiděloiVny na výkazu potřehy uhlí, zadaném
k urednllllll pndelu (objlednávce), obCi T.dodány byly krátce před tímto
čtvrtýu: .. odmítnutým vagonem, uhlí 3 vagonové doclávky uhlí, jež tato
,o,bec ]JflJala I zaplabla. Uhelnemu inspektorátu není uhelná rozdělovna
v porcelánové továrně ani známa a dle jeho zprávy týkaly se dotyčné
p~~dpisy u~lí p~uze obce T. Důsledkem toho! také dostala žalující firma
pnkaz,by ctvrtý vagon zaslala na obec T. a, jak z předlo'žellé korespon-
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dence plyne, odmítl přijetí tétu "heJné do4áyk,c oťecnÍ úřad Y +.,ač
se byl v důsledku svého nynějšího procesního stanoviska, že rozdělovna
v T. jest samostatným právním podmětem, od obce rozdílným, měl zdržeti
vůbec rozhodování o tom, že dodávku odmítá, a rozhodnutí to, ponechati
rozdělovně samé, když zřejmě pro ni určena byla. Byla-li tedy rozdě·
lovna podnikem obce T., byla ·by z dodávky, o, niž jde, práva tato obec
sama; byla-li rozdělovna společným po·dnikem obou obcí, jde o' spolčen~
k jednotlivým právním jednáním.
Čís, 1842,
Společnost s r, o. nezaniká vyhlášenim úpadku a vstupnie zrušenim
úpadku ve svá dřívější práva a své dřívějŠí závazkY, nebylo-li v konkursu veškeré jejl jměnl realisováno a zpeněženo.
Ve sporu, zahájeném proti úpadkové podstatě, o uznání pravosti a
pořadí konkursní pohleld'ávky, lze po zrušení úpadku pokračovati proti
dřívějšímu úpadci~

(Rozh. ze dne 19. září 1922, R I 952/22.)
Na jmění žalované firmy Jan tl. a syn, společnost s L O., byl uvalén
úpadek, za jehoi trvání žalovala žalobkyně úpadkovou podstatu z ú"ěr
ního spojení. Když byl úpadek zrušen, navrhla žalobkyně, by bylo po·
kračováno ve sporu proti firmě Jan tl. a syn, společno~t s r. o. So II d
p r v é s tol i c e návrh zamítl. D ů vod y: Dle žaloby a prosby v ní
uvedené žáďá se o vynesení' rozsudku,: 1. určuje se v konkursu firmy
Jan tl. a syn, společnost s r. o. ohledně popledávky firmy S. 11,840.466'73 K
ke konkursu přihlášené, že vzešla žalobkyni proti kridatářce pohledávka
1,091.8481<: 65 h s přísl. jako součást přihlášené pohleclávky ke ko,nkursu;
2. úpadková podstata Je povinna uznati pravoist této· pohledávky v III. tř.
konkursních věřitelů; 3. úpadková podstata je po'vinna zaplatiti žalobkyni
útraty sporu. Žalovaná úpadková podstata ohlásila spor Florianu, Richardu a Emilu tI-oiVým, a titó přistDupili ke spom jako vedlejší inte,'venienti žalo'Vané. Usnesením ze dne 12. prosince 1921 bYl úpadek zrušen
a to výslovně bez ohledu na shora uvedený zahájený spor a usneseu, to
vešlo v právní moc. Usnesením z 20. prosince 1921 zrušena další opatření s vyhláškou úpadku spojená. Je tedy ža,loba žalobou určo'vací ve
smyslu § 228 c. ř. s. Návrh, aby bylo ve sporu pokračováno, proti firmě
Jan tl. a syn, společnost s L o., za to,hoto stavu věci je nepřípustným,
p'1něvadž ani v tom případě, kdyby vedlejší intervenienti do sporu jako
strana žaloivaná vstoupili, nemohlo by se dle prosby žalob ní právem
uznati, nebol ke sporu nepřistoupila kridatářka, ale osoby soukromé. Ža·
lobci jest ostatně mo,ino, by své nároky proti firmě Jan tl. a syn, spo,.
lečnost s r. 0\, na zaplacení domnělé sve' pohledávky samostatnou ža·
lobou uplatňoval. Žaloba taková však za d-aného stavu věci je se sporem
zahájeným neslučitelnoiu. Je proto návrh protizákonný a hylo ho zamítnouti. Rek u r sní s o u d návrhu vyhověl. D ú vod y: Po právoplatném zrušení úpadku nabývá úpadce dle § 59 konk. ř. prá-va, svým jměním
volně nakládati, a odpadají tudíž veškerá obmezení, jimž úpadce za lmnkursního řÍ'zení byl podroben. V tomtol případě byl úpadek na jmění firmy

~ syn, společnost s r. O., právoplatne zruš'en usnesením ze dne
prosm~e 1921 a Um nabyla tato firma opětně své právní zpúsobilosb, zeJmena tež způsobilosti pro,cesní dle § 6 c. ř. s. Důsledkem toho
ta~o fIrma ."zh~ed,:m ,k u,vedeným zákonným ustanovením nastoupila již
] an li.
12.

pra::or:latnym zrusemm upadku do sporu, púvodně pmti úpadkOVé pad-

s~tě t~to f1r~y zahájeného, jménem vlastním, vždyl jde tu oQo téhož <lluž111 a puvod~~ v konkursu se nalézavšího, nyní ale právní způsobilosti

zase nabyv:,ho: Návrh žalobkyně, by vedení sporu nadále prováděno
byl~ pro!, ffr!11" J~n tl, a syn, společnost s r. O., jest za tohoto stavu
v z?k one oduvodnen a ne}ze proto souhlasiti se zamítajícím usnesením
prveoh,? so~du. Ok?lnost, že prosba žalo/mí zní proti úpadkové podstatě,
~emllZe by tl na, zavadu, by se nyní' dále nepokraČ(lValo proti filf11;ě Jan
. a SY!!'. sP.?le~~os! s r. 0:; n,:?ol bude věcí žalObkyně, by změněnému
stavu v:ec1 pnmerene v dalslm nzení il.mravil:a, nár'ok žalobní.
NeJv"'"
d nevyh
' dovolacímu rekursu vedlejšlCh inter- .
•
• s SS1 So u
ovel
vcmf'-ntu,

DŮVOdy:

Rekurenti vytýkají napadenému usnesení, že nepřihlíželo k právní
po,::aze strany žalované ani k právní povaze nároku žalobního V onom
sme~u . poukaz~ií ~ tOjmu', že ž~loyan~u stranou jest úpadk.ová· podstata,
ktera Jako p!avm subJelit zrusemm upadku zanikla a že firma Jan tl.
a syn, spolecnost s L o., do tohoto sPoru vstoupiti nemů'že poněvadi
hyla vyhlášením, úpadku ~mŠen~. § 84 čís. 4 zák. o sPolečno'stech s L o:'
~st:novuJe slce~ ze,,; ~:ušel11 spoIecnosti ~ s r. o. ,nastává vyhlášením úpadku,
e to § o~ cela tJ,ClJ hlava t?hoto zako·na Jedná o zrušení společností
s r; o .. v~b;c se. vsemi Jeho, dusledky, t. j. s likvidací, realisací a rozdě
lemm Jme,m a m! tedjli na zřeteli úplný zánik společnosti. Tyto předpisy
nev;tahu:n se vsak na případ"úpa.dku, v němž místo likvidace, V" § 89
a :Jas~. predepsane, nas!uPuJe [Jzem konkursn.í. Jsou proto Pf(} další osudy
sPolecnosÍl"s L, o. smer,?datny předpisy a zásady konkursního. řádu.
V,Ťomto !'flPade byl z~usen~onkurs podle § 166 (1) konk. ř. a to, dříve
Je;tě, nez bylo veskere do upadkové podstaty náležející jmění realiso.
v~no. P.odle k~nkursních splsť! zúslaly nerealisovány mimo jiné pohle'd~v,~y obvc~odm a t~ké, ~emovitosti. Podle §§ 59, 78 a 166 kopko ř. na.
byva dluzn;k ~o Zfusem ;,padI:u opět práva volně nakládati se svým jmě
n~m, a mUS! byt; ?dstranena vsechna opatření, t(lto volné nakládání dlužmlwvo ~bmezuJ1cl. To ~; také v tomto přípac!ě stalo po'dle usnesení ze
d,:e 20. unora 1922. SIUSl proto za to míti, že i firma Jan tl. a sYn spolecno'st s .;. o'., dokud veškeré, její hnění nebylo realisováno a rozděleno
~, d-o;kll~ Jl tím nebyl odňat základ. j.ejí. ,existence, přes lIstaThovenf § 84
c1s',6 zak o spol. s t. o. nezanikla, nYbrž vstoupila ve svá dřívější práva
a za..v~zky. Mimochodem se jen podotýká, že tento náhled hájil i zástUPce
nynelS1ch ,;eku,rentú, vedlejších i,:tervenie~tů konkursní podstaty v tomto
s~oru" v .r:zem ko,~kl1rsnIm. Nem prnto prekážky, aby ve sporu zahájenem,protl Ulpadkove podstat~ PO zrušení úpadku nebylo pokračovánol proti
flrme Jan tl. a ;y~', spolecno;! ,s ;'. o., kdyžtě' zažalovaná po,hledávka
vznikla podle udam zaloby z uvern1ho spadení s touto firmou a proti ní
a J~e. tedy v podstat,ě: o spo~ný .závazek této firmy. V druhém směru
man rekurenh za to, ze pokracorvaní ve sporu jest nepřípústné, poněvadž
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jde o žalobu určovací Ol pravost a pořadí po'hledávky, jejíž účel zrušen!n;
úpadku zanikl. Avšlak tato okolnost nemÍlŽe býti přek~žkou pokr.ačova.~l
ve sporu, Zájem obou stran na určenípr~vosl! pohledavky, neza;nkl. Pn:
pad jest obdobný ustanovení § 7 konk. r." .vst,uPuJ,e.h spravee. upa~?ve
podstaty do spóru zabájeného před vyhlasemm upadk~ pro'~l dl~~',kl~.
Zde i tam jest ovšem potřebí jisté ohn:\ěny žaloby a zalo?ního zadan~.
Jak da,leee takováto obměna jestpřípus!na, ? tem .t,lelze nym roz!,?dovatl
poněvadž strany v té příčině ,dosud navrhu neuclmlY. Bude veCI soud
procesního' aby o tom na základě příslušných návrhů stran rozhodl. Prozatím jde Jen o rozhodnutí o návrhu žalobkyně, aby bylo vel spor~ po·
kračováno proti firmě Jan li. a syn, společnost s r. '0., a tomuto navrhu
soud rekursní právem vyhověl.
Čis.

1843.

V exekučním řízení na základe výpovědi nelz,e, se d~máhati. by pozemek byl odevzdán ve sta'Vll, v jakém byl pac~tyrem prevzat. PrQPllchtovatel může se oomáhati svých přípaďných naroků pouze sporem. '

(Rozh. ze dne 19. září 1922, R I 958/22.)
Na

základě výpovědi

domáihala se propachtovatelka exekuce, bÝ, jí

pachjýř vydal pozemek ve sta vn:, v jaké~ byl při početí pac~tovmho

poměru. S ou d p r v é s tol i c e exekUCI ~crvohl, r ek ~ ~cs;r 1 s Otl d

zamítl část návrhu, by p'Územek hyl odevzdan v stavu, v Jakem se nalézal při početí pachtmrního poměru.
Ne j v y Š š I s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajíCí větitelky.

pod1jiků povinn" strany složené, k takovému odevzdání neb uschování
se nehodí, jest samozřejmé.
Čís.1844.

Do usnesení rekursního soudu, jimž zrušeno usneseni prvého soudu

odmít~jící k námitce žalovaného žalobu pro nepřípustnost pOřadu práva;
a .!,rvemu soudu přikázáno, by ve věci dále jednal, jest dovolaci rekurs
prrpuslným, třebas pravomoc nebyla vyhražena.
" Pro nárok proti obci na náhradu škOdy, ježto vyklidila svémocně byt,
ac povolen byl odklad exekuce vyklizením, jest přípustným pořad práva.
(I,ozJl. ze dne 19. září 1922, R I 994/22.)
Proti žalobě, jíž domáhal se nájemník proti obci náhrady škody, ježto
dala svémocně vykliditi byt a odvésti svršky vznesla žalolvaná námitku
nepřípustnosti pořadu práv~, jíž s O udp r v s t O I i Ce vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Jde tu o ručení obce za poš:kO'zení, jež způso
bIla, zanedbavši místní policii. § 37 obecni'ho zřízení pro' Cechy upravuje
řízení a příslušnost v takových případech v ten smysl, že o důvodu nároku, tudíž o Z'3;vinění obce jest rozhodnouti v řízení správním, načež
, teprve soud může jed'nati o rozsahu náhradní povinnosti. Nenáleží ',udíž
tato věc, ježto. správní řízení dosud provedeno nebylo, na řádné s'Úudy,
pročež bylo žalobu odmítnouti (judikát čís. 229). Rek u r sní s o u d .
zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by v řízení pokračoval,
ma jez a t o, že jde o protiprávní čin žalované obce a že jest tudíž
pořad práva dle § 1338 obč. zák. přípustným.
Ne j v y Š š í s () II d nevyhoiVěl dovolacímu rekursu.

é

Důvo.dy:

Podle výpovědi ze dne 14. listopadu 1921 žádala vymáhající strana,
by bylo straně povinné uloženo, ab? předmět ?ac~tu ~0.1. dubna 1922
pod exekucí odevzdala, neb své namltky pr'Úh vypovedl p~d~la. Iato
výpověiď byla straně povinné doručena s form: čís. ~4" obSa~UJle~. prtkaz
stejného znění. Mohla býti tedy exekuce na zaklade teto ~YPOvedl povolena jen v tomto rozsahu (§ 7 ex. ř.). Nácvrh na povolelll e;;ekuce o~e
vzdáním pOl'Oemku ve stavu, v jakém byl při po.četí p~chtovmho pOI?ern,
není exekučním titulem odůvodněn a hyl pr'Úto rekursmm soudem.pravem
zamítnut. § 1109 obč. zák. předpisuje sice, že jest pachtý~ P?VI':~?, yo
skončeném pachtu odevzdati předmět pachtu ve stavu, v ~ake~ jej pre·
vzal, pozemky zejména s ohledem na roču! ~o~u a. v obyee!r:em ho:P'Ú~
dářském obd\%ní. Avšak po'vinnost tutc' a JeJI ?bJe~ .nemuze . ukl~dat!
strauě povinné soud, který exekucl na z;>kladě ,vYP?Veldl povol U!':.'. ny~rz
v,lastník pozemků musí se eventuelnich svých nar'Úku proh pachtyn z teto
jeho povinnosti mu vyplývajících domá?ati spo;em. l!stau;ovení § 349
ex. ř. o ocrstranění movitých věci zde mlsta nema, poneva?z Se vzta~uJ~
na věci snadno nebo bez nepoměrných obtí~í odstran:,te!ne, J~k ~~plyva
z ustauoveuí dr'uhého odstavce tohoto §u'.,ze .t;:to veCI maJl byh odevzdány dlužníku, jeho plnomocníku negO' pnslusmku Jeho rcdrny, po ~n,
padě že mají býti jinak uschovány. Zel haldy na pozemku z dolovych

Dúvcdy:
V prvé řadě dlužno zkoumati, zda.Ji dovolací rekurs do zrušovacího
usneseni rekursního soudu jest, hledíc k ustanovení § 527 odstavec druhý
c. ř: s. přípustným. K otázce té jest přisvědčiti, uebo! okolnost, že v tomto
zrusovacím usnesenÍ', odkazujídm ve'c zpět na soud prvé stolice, by v ří
zení pokračoval, není právní moc vyhrazena, není na závadu, ,poněvaďž
dle jeho 'Úbsahu hyla námitka nepřípustnosti pořadu práva vlastně zamítnuta. a příkaz na prvý soud, by v řízení pokračoval, se netýká této námItky, nýbrž vztahuje se na jednánl ve včci samé. Jde tu tedy v pravdě
o změnu usnesení soudu prvého, a nemůže k vůli nesprávnému znění
napadenéhO' usnesení žalované straně býti odňata mo.žnost, stěžovati si
do něho k nelvyššímu soudu. Než ve věci samé dovolací ,stížnost není
odůvodněna. Zalo,bce opírá nárok na uáhradu škody o tvrzení, že žalovaná
obec svémo,cně jeho byt v domě čís. 559 ve V. dne: 1. a 9. září 1921 vy·
klidila a dala jeho svršky převézti do R" ačkoli mu (žalobci) byl usnesením okresního soudu ve V. ze dne 3. srpna 1921 po'volen odklad exekuce vyklizením jeho bytu do, d,rre 3. listopadu 1921. Právnim důvodem
žalobního nároku j2st dle toho' jednání žalované strany, zálmnu se příčící
bezprávné, o němž zřetelem k tomu, že obec V. svými orgány vykonává
vedle § 36 obecního zřízení ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 z. zák. úkony
C'viln! rozhodnuti. IV.
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místní policie, by bylc· lze snad říci, že bylo provcde,~o u .p !,íl e žit o s,t i
veřejnoprávní činnosti obce, nelze však. na ten,t.? prvlP~d UZItI ust~~,ovení
§ 37 čes. obecn. zřízení, jež jest předpIsem vYjll?ecnym, ~ztahulIcl~ se
pouze na zanedbání pOvinností, vykonávaných, ~Istní pohcn v mez I ch,
z á k O n e m jí při k á z a n Ý ch. Dle tvrzem zaloby nel~e zde o tako:
vou činnost žalované obce nýbrž o překročení oboru pusobnnsh, ]:mz
byla rušivě zasaženo do s~ukromoprávních vztah~ žalobcov~ch; a lest
proto k uplatňování žalobního ná~oku, odvozov:ne~o z poruseilI prava
soukromého, pořad práva přípustnym (§ 1338 -obc. zak.).

f

Čís. 1845.

Fi<mu uutno psáti tak, jak jest protokolována, nikoli foneticky podle
výslovnosti v tom kterém jazYku,
(Rozh. ze dne 19. září 1922, 1<. I 1105/22.)
Obchodni soud, zjistiv, že firma, z",psaná v rejstříku ,,~arl Mischka
(Karel Mischka)" užívá v přípisech, fakturách a vo~eh?dn~~h ~oPls~ch
názvu jak Car! Mischka, tak Karel Miška, zapovedel, JI, uZlvatf Jmeh<:
označení, než-li jak je zarejstříkováno (čI; 26 obch. z~k.). Rek u r sn',
s o u ď usnesení pc,tvrdil. D ů v, o d y: EJle §, 16 obch.. zak. S!;ll kupe~ l~~~
notlivec jen svého jména rodneho (obcanskeho) za fIrmu UZIÍ!, mUSI te~}
nrma pravdivě a nepochybně vyznačovati majitele obchodu. ~odnýn;
jménem stěžovatelovým jest "Carl Mischka« a kdyby fIrma znela take
.Karel .Miška«, neodpovídala by požadavkuv.?ra~dlvostr }I:I?Y, plyn~u
címu z nutné ochrany zájmů odběmtelů a vente!u,. by v~del\ o ktel cha
obchodníka jde. firma jest jméno, jež nutno podrzetr, kt~re v J:dne t01ik?
a to určité formě vystuP)Jje a smí býti pc.užívár;o,. totrz v one, ve ,kter~
jest v obchodním rejstříku zaneseno. Proto !ake !sou odchy~y Pll p_o"
užívání firmy i kdyby se jednalo Jen o zmenu plsmen, za ueelem pn
způsobení českému pmvopisu, jak praví stížnost, nepřípustny.
Ne i vy š š I s o u d nevyho,vťl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Ze znění článků 15 a 16 obch. zák., jimiž stanoveno, že firma. o~chod
nikova je jménem, pod nímž obchodník ob.chody pr?V?~Ul~ a llmz ,p~d
pisuj'e, lze vyvoditi mimn jiné i zásadu, že ft:,ma m~sl pn v~echv Jedn~n.lch
obchodnlkových uží"ána býti věr n ě, to Jest zpusobem uplm; st~Jllym,
patrným ze zápisu v obeho,dnlm rejstříku. Pravid!o tD P~~h, J,"k pro
znamenání firmy pří uzavíráni obchodů, tak i pro jakekohy u~lvam h;,my.
Každá 'Úchylka ·od věr ll: é h Ci užívání firmy lest neopravneným nw-:aním firmy, zavdávajícím, podnět k ř!zení pod:~ čl. 26 a .z7 obch., zak;
Zjištěno' jest, že Karel Mischka místo v relstn~u zapsa~yeh pro ceske
znění slov:
"Karel Mischka« užíval v anoncleh, plakatech" dOPIsech,
tiskopisech atd. pOjmenování "Karel Mi~ka:',,!oto, ?d ,flremmho za]'lsu
se liŠÍCÍ jakož i jiné pravopisně sice spravneJSI oznacem »Karel. Myska«
není však věrn5r m užíváním firmy. Nej'de tu o z II ě ní firmy »FIrmaworJaut« (doslovně vzato), jak se v rekursu tvrdí', nýbrž o o z nač e n í
J

firmy, jaké z rejstříku jest patrným. Neide tu o to, aby jméno vždy steině
vyslovováno bylo, n,Ybrž o to, aby stejně psáno bylo. Způso,b psaní musí
souhlasiti s rejstříkem cbchodnlm. Na omylu jest navrhovatel, když
tvrdí, že nutno vždy přizpůsobiti psaní jména tOIDlll jazyku, pro nč'jž jest
psáno, tak aby stejně pak vysloveno bylo ve všech jaZYcích a že by
na př. tedy pro anglické dopisy musil psáti své ))Mishka« a pro maďar
skou korespondenci »Miska«. Nelldržitelnost názoru, že Ol ))znění« (Wortlaut), "v y s love TI í" jména tu jde a ne o způsob psarií, jest patrna a vyni,kla by neudržitelnost takqvého názo·ru ještě zřejměji, kdyby se jednalo
na příklad o způsob psaní česky zapsané jiné firmy jako, "Arnošt Žába",
pro níž by hned při německé transkripci ))Ž« nemohl,o býti věrně pře
psáno a pro francouzskou výslovnost akomodovaný způsob psaní "Erneste .liiba" by ji'ž těžko dal tuš.iti české označení firmy.
Čís. 1846.

I v řízení mimosporném lze se dohOdnonti o výkonu přísahy vyjevovací, již jedna ze zúčastněnyeh stran má vykonati před soudem mimo_
sporným.
(Rozh. ze dne 19. září 1922, R I 1Il1/22.)

V pozůstalostním řízení učinil dědic návrh, by spoludědic přidržen
byl k vyjevovací přísaze ohledně pozůstalostníh" jmění. O ba niž š í
s·o u d y návrh zamítly, rek u r sní s o u d z těchto d ů vod Ů. Zákon
zná POuze tří případy, kdy lze složiti vyjevovací přísahu: v řízení konkursním (§ 100 k. ř.), v řízení exekučním (§ 47 ex. ř.) a včl. XLII uv.
zák k c. ř. s. Zde jde o vyjevovací přísahu ve smyslu posléz uvedeného;
ustanovení, jíž však lze se domoci Pouze ye SPOTU rozsudkem!. Patent
o řízenÍ' mimospornem nezná vyjevovací přísahy.
Ne j v y Š š Í s o. II d zrušil usnesení nižšfch soudů a uložil prvému
soudu, by pc.stu.poval o návrhu, jak v dllvodech uvedeno.

Nižší soudy mají pravdu v tom, že zdráhajÍcí se straně lze uložiti výkon vyjevovací přísahy ve smyslu čl. XLII uvoz. zák k c. ř. s. pouze
rozsudkem ves.porném řízení, neboť dle §§ 1 a 2 čís. 1 patentu o mimospo.rném řízení soud není clprávněn, by rozhodl o povinnosti str.an, 'Onu
přísahu ·vykonati. Takovym rozhcdnutím překročil by soud meze mim-oSPorného řízení a dopustit by. se zmatečnosti. Avšak není zákonné závady, by nebylo k návrhu, učiněnému ve smyslu § 433 c. ř. s. anebo
v mimosPorném, zvláště poz.ůstalostním, řízení li' soudu sepsáno porovnání o vyjevovací přísaze a', aby jedna z účastněn)rch str.an nesložila tuto
přísahu před mimos'Porným soudcem. Tento nemá příčiny, by dal podnět
ke zbytečné rozepři o záležitosti, jež mezi stranami není sporna, a odpfral protokolovati takový smír, jenž jest exekučním titulem ve smyslu
§ 1 čls. 5 ex. ř. V tomto případě prohlásil zůstavitelův syn, že jest
ochoten, vykonati vyjevovací přísahu o· pozůstalostním jmění, pročež
nižší wudy ve zřejmém rozporu s ustanovením čl. XLII uvoz. zák. k c.
ř. s. odkázaly stěžovatelův návrh na pořad práva. Sl'ušelo se proto
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usneseni nižš(ch stolic dle § 16 pat. o mimosporném r-izení zrušiti a prvé
stolici ul,ožiti, by phhlížela ke zmíněnému núvrhu.
Čis. 1841.

Na pozůstalostní nemovitosti lze proti dědici vésti exekuci podle § 350.
odstavec třetí, ex. ř. jen za po<',mínek §§ 74 a 75 III. dílčí novely \, obč.
zák., pOkud se týče §§ 174 a 17i mimosp. říz.

f

(Rczh. ze dne 19, září 1922, R I 1114/22,)

v !}ozůs(alosti

po Kašparu W -ovi učinili dědice-vé narovnání, dle
55 dostati Rudolfu W-ovi. Věřitel Rudolfa
W-a žádal na soudě, by byla, až narovnání bude schváleno,dluž~íkn ?emovitc,st knihovně připsána a žadateli na ní vl,oženo exckučm pravo
zástavní. S o II d p r v é st nI i c e žádosti vyhověl, rek Ll r s II í s o II d
ji zamítl. D ú vod y: SHžnost dlužníka jest dle § 350 ex. ř. a § 822 obč.
zák. (§ 73 nař. ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. zák.), § 145 nesl'. říz.
vzhledem ke stavn po,zůstalostního jednání úplně odůvodněnon, Nevrl,
exekuční došel exekučního soudu dne 24, čET'vna 1922 a v návrhu samém
žádáno by exekuce navrhovaná byla vykonána, až pO'zŮJstalostni s-mí.r
',"ade s~hválcn. Takováto výhrad'a jest vš",k nepřípustna, neboť v d-o~č
'exekučnilc h návrhu nebylo éědické narovnání, dle kterého RudoU W.
jako spoludědic vyminečně přihlášený, obdrží dům čp. 55, scbváleno,
nýbrž schválení stalo se teprve 1. července 1922. Odevzdací listina
nebyla vydána a dle spislt pozůstalostních jsou ješ(,(; mimo Rudolfa W-a
dědičkami Blažena W -ovil a Ludmila W -ová, žádnému z dědiců nebyla
přel1echána dle § 145 nesl'. říz. volná disposice ohledně ·částek pO",ůsta
losti, naopak Rudolfu W.ovi dllm čp. 55 byl dle dMlckého narovuání
v době budo-ucí do- vlastnictví přislíben, nebo,ť v ·dědickém narovnání
-odstavec třetí smluveno »obdrží do výhradnélío vlastnictví syn Rudolf
W.«. Věřitel tudíž clle' § 350 'ex. ř. a § 22 knih. zák. listinou neproMzal,
že Rudolf W, nemovitosti právně nabyl, neboť průkaz takový se stane
teprve odevzdací listinou a pak by bylo' možno vtěliti odevzdací listinu
celou. Soudem pozůstalostním Rudolfu W-ovi nebyla tato nemovitost
také dána do právního držení s oprávněním jl zcJ.ziti. Žadatel jest vě
řitetem tohotD dědice a za stavu věci jest vyloiUčEina každá exekuce na
jlednMlivé částky pozůstalosti, jakou jest jmenovaná nemovitost, pro
zústavitele dosud připsaná,
Ne j v yš š í s {), U d nevyhověl dovolacímu rekursu.

něhož mělo se nemovitosti ČÍs.

Důvody:

S výkladem, jaký stěž{)wtel dává § 822 obč. zák. a § 350 ex. f" jako'ž
i jich vzájemnému vztahu, souhlasiti nelze, Ustanovení § 350 ex. ř" o
něž stěžovatel návrh opírá a jež připouš'tí exekuci na nemovitosti, dlužuíku přiřčené a posud mu v knihách pozemkových nepřipsané, není
výjimkou z § 822 obč. zák., nýbrž ustanovením, jehož lze právem po'užíti, jso,u,Cjj tu už zákonné podmínky ku knihovnímu vkladu práva, na
něž vymáhající věřitel exekuci chce vésti. Kdyby se měl názor stě,žo.

v . tomto
" d-t·
,. považovati
to
k ~ případě za správný a dle toh o prova
e 1,
bylo
. b"
v ~ozporu Ja s, 822 obč. zák., tak sJ§ 174 a 177 nesl'. pat.
a ,bylo by m!Oz~'9 tato ustanovení -obcházeti, cnž přece úmyslem zákonodarc: ~ebylo. :reba § 822 obč. zák, (nový doslov) nečimi] zmínky o' výhrade: J,:;1<ou mel na mysli starý jeho doslov, nutno přes tÚ' z něho dovoZOV~!l, .ze c~těl zákonodárce jakoukoíhl' exekuci věřitelů proti dědici na
~oucas!I p0z.u;;talosti před jejím odvzdáním vylcučiti, což vyplývá z toh{)
ze Jl pn p o:,s!1 je~l na jednotlivé kusy, s nimiž bylo dědici pozůstalostníu{
soudeu; p,ren,e:;!,ano volné nakládání, že v dalších ustanoveních (§§ 74
a ,!5 t.reh dllcI novely k občanskému zákouu) stauoví, jak se mohou
ven.tele protI dědici zajistiti. Již tato ustanovení svědčí tomu že e'xekncI dle § 350 ex. ř. žádanou bylo lze povoliti jen za předpokla'dů těmito
b"lo lze, povoliti jen za před;Jokladů těmito předpisy stanoven,' ch. Avsak povolení exekuce dle § 350 ex. ř, vadí v tomto případě takó
§§ ~74, a 177 cís. pat. ze dne 9. srpm 1854, čís. 208 ř, zák. Dle usta,no!ve~I tec!lto l~e"po,z,ůstalos: dědici teprve tenkráte odevzdati', když své
prav? d~dlcke radn.e prokazal a v~~chny závazky mu příslušející splnil,
o ,;ctelelll udevzdacI hstmy pak mUZe dědic žádati, nabylo-li odevzdání
pr,avl11 -~OCl.~ T,:'lto ustanove!1í nebyla exekučním řádem ani mlčky, ani
vYs~~vne z~cnena nebo zrusena a nutno si jich tedy i v tomt:ol případě:
po~s;mno~Í1. ]3yl by, ted'y .vklad ,vlastnického práva se současným exek~cmI? ,kladem prava zastavmho pro vykonatelné pohledávky možnym Jen tehdy, kdyby bylo lze vklad práva vlastnického na dilm č 55
pro povmného na základě odevzdací listiny vůbec pQvoliti. To však' 'ak
z dovol~cího rek~rs'U. vyplývcí, posud není možno. Vadí-li tedy tor'n;to
povolem p~s~d predp:sy § 174 a 177 cit. cís. pat., pak nelze překážku
tuto POm?Cl § 350 ,ex, r. odstraniti a pmti těmto ustanovením vklad práva
vlastmckeho ~ovoI!Í1. Pro posouzení věci za tohoto stavu jest nerozhodno
zda, bJ::la pozllstalcst odevzdána podle závěti či ze zákona či zda byl~
o m ~~l:nel:O meZI dědici narovnání a zda byLo narovnání soudem schváleno Cll! me.neboť pokud nemůže býti odevzdací lishna vydána a není
pravo-m?cna, nelze ji ani v pozemiko'Vé knize pr!ovésti. Právem proto
re~:Hs'm soud nevyhověl ll3.vrhu vymáhajícího věřitele. Obavy že· by
ste".ovatel, kdybJ:: uebylo vyhověno jeho návrhu, mohl přijíti o' jedinou
mCiznos~, a~y dosel uluady svých pohledávek, nelze vzhledem na shora
cltovanc §§ 70 a 75 třetí dílčí novely k občanskému zákonu sdíleti.
v

Čís. 1848.
Nařízení ze dne 25.
kuce vyklízením.

června

1920

v'

,CIS.
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b
s . z. a n., o odkladu

\lOCe-

Te!!,. kd? uživ.al bez.p~?tně by!u, jsa zaměstnán v podniku vymáhajíc!
strany, JeliZ s~uvlsel S}eJlm, zemědělským podnikem, jest osobou zaměst
nanou v pOdmku zemeďělskem.
(Rozh, ze dne 19. září 1922, R I 1118/22,)
"Po!vinn~ byl"zaměstnán jak? ?ád~ník v kolářské dílně vymáhajícího
ventele, Jez llatnla k Jeho zemedc'lskemu podniku. Proti exekuci na vy-
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,:~ .... "., "rllrl'1r1"
lf'i~ "f\" rl -rD-! v p. st {) Li' " ..e po'
klizcmí domáhal Se POV~I7~~
., . ~.
volil na tři měsíce, rek u r sní s o u d navrh na odklad zamítl.
Ne j v vš š í s o u d povolil odklad na ieden měsíc.
Důvody:

Nelze sdíleti názor rekursního soudu, že po.tvr~erl'í111i, okresních úřadů:
jež povinný předložil, není prokázáno, že povm~y .nema za ,byt bez sve
viny přiměře'né náhrady. Obecní úřady potvrzujI, zoe po;mn y byt hle~al, ,
že však nemohl v dotvčné obci byt do~ta!l, pon,evad: tam pr~zdnevch
bevtů není. To dluzr(O uznati za dostatec,:e, ponevadz ne~ze prece.
stranev žádati, bev se vykázala, že se nchazela o byt u ;,sech malltelu
domJi a že a proč oe! nich nemohla bevtu dostati. Rekursm~1U. soud,u l~st
vš'a'k přisvědč.iti v tom, že o povinné straně platí ustanoven~ § ~, vladnlho
.. .'
dne 20 června 1920 čís 409 sb. z, a n. PovmnY UZl val bytu,
nanzem ze
~.
.'
. , d l " t ' 'ako
o nějž jde, bezplatně, byv, jak ve spenl o vYkllzem u.~ , zame;; nan J •
nádeník v koIářské dílně vymáhaiící strany, která patnla k lCllm.u zemedělskému podniku, Třeba že nekonal~:mědělsk~:h prací, byl p,re~e z,a,:
městnán při výrobě a opravě hospodarskeho· ~aradl, kterou v, mah~J;cI
strana provozovala v rámci svého zemědělske'ho po~mku Jako soueast.
tohoto podniku a pro nčj a proto jest povmného pokladal1 za ,osobu za..·
městnanou v podniku zemědělském po rozumu cit § 2, Okresn! soud povo\il tudíž povinnémn sice právem odklad exekuce, p.ochY;JlI ,vs~ v t0';1' )
že neobmezi! odkladu na smluvenou ncb obvyklou v~po':,ecL~1 lhutu z namezdního POlměru, která v tomto případě, jak povmny sam ve SPOnI
udal, činila jeden měsíc.

o:I

Čís, 1849,

Zajištěni půdy drobným pachtýřům (Zákon ze dne 27, května 1919,
čís, 318 sb, z, a n,),

,
Požadovatel není povinen převzíti břemena patronátní. Rozh?dovati
o tom patří ku pravomoci řádnýCh sondů, 'Účinek 'Částečn~ho ~eb ~pln~ho
rozprOdeje zatíženého statku na reální ,patro?át., Př~v~~lÍ,:lny~ lest ~~n
poměr patronátní jako úhrnek wáv a zavazku, mkoll tez uplne nebo caslečně ta nehona jeho stránka.

(Rozh, ze dne 19, září 1922, R I 1123/22.)
S 10 udp r v é s t o I i c e nevevho'věl niávrhu vlas~níl(3, by požad>o~
vatelé vlastnictví pozemků převzali též patronátní bremen~, na vlas!mkove .panství váznoucí. R. e k II r s II í s 'O II d ZTll-Šll nap~.ctcne usnesemo a
vyslovil nepříslušnost SOUdIl, rozhodovati o návrhu, D ú,v [) d y: Soudu~
přísluší, co tkne se patronátu, rozhodovah pouze rozepre, zd~ ~esPcl~~
jinak právo patronátní tou či onou osobo,u jako cel,ek v!kor;a,:ano býll
/1 Jinak nejsou soudy ve věcech církevmho patronatu pnslusnyml, tedev
~ké ne v otázce, zda část břemen patr:ll1~~ní,coh, ~a jiné OSO?y než. n;
patrona má přejíti. Rozhodovati o tom nalez'. ura~um P?l1hckym p~ sl:\o , '"astníků a orgánů církevních. Na tom nezmeml mceho § 10 zakona
sem uc .
.
d b
bt't
ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n, I k y y se remen pa rona -

nich tS'kal, n:illsi1o- by nejprve k návrhu některéhc, účastníka předcházeti
právoplatné rc.zhodnutí politického úřadu o jich rozdělení a pak t"prve
mohl by okresní soud dle tohoto rozhodnutí doplniti kdykoli své usnesení o nárocích dlouhodobých pachtýřů, Bylo tudíž napadené rozho·dnutí
dle § 42 odstavec třetí j, n. zrtišeno,
Ne j v y Š š í s o u d zrušil u-snesení rekursního soudu a vznal přísluš
nost soudu o věci rozhodnouti. Ve věci samé však nevevhověl rekursu do
usnesení prvého soudu.
Důvody:

Která břemena a pod jakými r:odmínkami má pachtýř převzíti, ustanovuje § 10 požad. zák" a má soudce v přikazovacím usnesení dle § 17
tato břemena, jež pachtýř převzíti jest povinen, také vytknouti. Otázka
je tedy jen ta, zdali patronátní břemena, jichž převzetí pachtýři stěžo"
vatel Se domáhá, spadají pod reálná břemena § 10, a, pak-li ano, zda jsou
zde i ostatní podmínky převzetí, v tomto § VlVtčené, a celou tuto otázku
musí soud v tem to mhnosporném řízení požad'ovacfm pořa'dem stolic ře
šiti. Tuto příslušnost uložil mu zákon právě v § 17 a nelze Se mu jí zbýti.
Tomu neodporUjí ani předpisev o příslušnosti ve věcech patronátníCh (§§·33
a 34 zákoua ze dne 7. května 1874, čís, 50 ř, z.), na kteréž rekursní snud,
ač jich necituje, patrně myslí, než i Idevbev na krásně odporovaly, musí
ustoupiti předpisům požadovacího zákona, jimiž by byly pro obor a účely
jeho derogovány. Neprávem tedy rekursní soud pokládá snudy za nepnslušné, ,o 'Otázce rozhodovati, J' vyžaduje předcbozí r'ozhodnutí úřadu
správního, Bylo pwto dovolací stížností vyhověti a přís-lušnost soudu
uznati. Následkem toho dlužno rozhodno·uti ve věci samé, tudíž jednak
1med o rekursu, domáhajícím se ve věd samé změny zamítavého usnese.ní
prvéhosC1udce, nebot kdevž rekursní soucl v důsledku svého právl1ího
názoru co do ·přís1ušnosti řádných soudů o- ní nerozhodl, přechází rozhodnuti to na třetí stolici, zaujavšl stanovisko je umOžňující, a jednak,
což S tím v jedno spadá, o návrhu dovoladho rekursu, čelícím k téže
změně. Patronát j.est buď reální neh osobní. Je-Ii reální, JSOll I hřemena,
:s ním spojená, břemeny reálními, nicméně však ani tU' nespadají pcd po-jem reálních břemen, jak zákonodárci v § 10 požad, zák. na mysli tanul.
Zde se totiž myslí na reální břemena, jež mají jako taková s a m o s t a tn o II ex Ť st e n c i a představují tedy právní poměr o sobě a Pro sebe.
Takovými však patrnnátní břemena nejsou ani tehdy; když se jedná
o patronát reáIní, neexistujíf sa:m~ rOl sobě a pro sebe, nSrbrž JSOll! jen
jednou stránkou právního p·omě,u, jepž -má stránku, ještě jinou, od které
se odloučiti nedají. Patronát jest soubo·r práva závazků, nikoli tedy pouze
závazků (břemen), t, j. povinnosti (břemena) má také druhá strana (církevní ústav) a tevto se jeví na straně patremvě jako" práva. Ale právě
proto, že jest to souhor' práv a povinností, vzájemně se podmiňujících,
jednO'Íný a nerozlučný právní poměr, neelají- se ani práva ani závazkev,
ani to které ncb ten který z nich, z Celkového poměru vyjmouti a o,amDstatniti; nelze závazky p·Ýenášeti na osobu jednu a práva na osobu
druhnu, nýbrž vždy může přecházeti jen celý prá\Oní poměr, patronát jako
celek, ne tedY' břemena sama, zvláště, Práva i břemena mohou sdíleti
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vždy jen společn}r, nikdY
vyjma-pŤÍ1Jad trestu, u-č-emIŽllii-e---~.:- různý
právní osud. Pročež nabude-li israelita patronátního statku, musí plniti
patronátní povinnosti, práv sice následkem svého 1lyznání vykonávati
nemÍlže, ale práva ta :nepomijejí, nýbrž pouze, »odpočÍvají« (cís. nař. ze d~e
18. února 1860, čís. 44 a 45 ř. zák.), t. j. obživují a celý patronát opet
vsto'Upí v aktivnost jakmile statku nabyla osoba způsobilá. Ztráta práv
při dalším trvání bfemen podle některých dvor. dekretů nastávající jest
trestem na provinČlní patronovo a neruši tedy vylíčené p.ovahy patronátu.
Nemccino tedy také, čeho stčžovatel se domáhá, by on podržel patron~tní
práva a pachtýři převzali č"st patronátních břemen. Ale jednotno·st Pl:avního poměru nedovoluje ani, aby patronát byl droben nebo zmnohonasobová:n. Jestliže se statek, s nímž patr'Onát je spojen, částečně rozparceluje
~ jako právě i zde, kde O1všem se tOJ děje nuceně - nemohou se par~e-'
lovati přece ani povinnosti ani práva patronátní, což by vedlo k nehoraznostem, ne[l1JO'hou se ale ani zmnohonásobiti, nebol obsah a předmět nráv
a povinno'stí nemůže býti nejen zmenšen, nýbrž také ne zvětšen. PatrC'ná~
i co do práv i co do břemen zůstane u kmenového zbytku statku. Prol!·
zmenšení jistoty odprodejem může se, ježto břemena patronátu reálního
jsou břemeny věcnými i bez zápisu do knih (rozh. správního· so'udn ze .
dne 8. ledna 1922, Budw. XIV. č. 6349) církevní ústav hájili při dobrovolném odprodeji odporem dle § 3 m. n. zákona ze dne 6. února 1869,
čÍs. 18 ř. Z., jenž upravuie řízení ph knihovním rozdělení nemovitostí,
avšak pro nucený o'dprodej dle požad!ovacího zákona neplatí, nebo! tlj
nový nabyvatel musísložlt přejímací cenu (§ 21) a ta· se mezi věc,ně
'oprávněné zájemníky (§ 19) rozpočte (§ 26), práva těchto ma odepsancm
pozemku pominou a jsou-Ii vtělena, se vymažou (§ 23). Tím jest vyří
zena otázka finančnt" prokuratury, která se přihlásila, že chce hájiti zájmy
církevního ústavu. Při dobrovolném úplném rozprodeji patronátního
statku, jenž dle řečeného by předpokládal svolení církevního ústavu, jež
by ovšem uclěleno bylo, jen, bYl-li by tentc, se svými nároky na patrona
zajištěn jinak, na př. kapitálem, patronát dokonce pomíjí, nebol :ouhla~
ným zrušením statku vzdávají se obě strany svých práv. O prenesem
na ,nové,nabyvatele zase tedy nemůže býti řeči. Tato povaha patronátu
pod'ává se nejen z jeho historickéhol vývoje, nýbrž i z platných př~d
pÍSů. § 32 zákona ze dne 7. května 1876 čís. 50 ř. zák. praví, že pomery
patronátní uspo·řádají se zvláštním zákonem (wž se ještě nestalo) a do té
doby že platí naří~ení dosavadllí. Ro'vnčž tak praví čl. XIV čís. 1 uv. zák.
k ex. ř. že v platnosti zůstávají posavadní předpisy o přechodu re:jlních
břenljB11' pro účely církevní na vydražitele ncmc\vitosti, čímž se myslí
opět právě břemena patronátní. Tyto dosavadní předpisy jsou mimo jiné
zvláště a hlavně též t. zv. Tractatus de juribus incorporalibus Leopolda I.
ze dne 13. března 1679 Tit. I.. kde se praví v § 20, že patronát, sPojený se
statkem, přechází při zcizení statku acce'ssione s tímto na nového držite]e.
Jest patrno, že se tu myslí zcizení statku jako ce,llm, nikoli jeho parcelace, a tak to lll~ na mysli také- čl. XIV úv. zák. k ex. ř., když mluví
o přeo-hoidu pa twnátnkh břemen na vydražitele nemovitosti - on vytýká
jen břemena, nikoli i práva, neboť pro účely exekuce, kde se !edná
o krytí nebo převzetí závad na prodané nemovitosti vězících, nema vytýkání práv dlužníko'vých smyslu - a když odkazuje na citovaný traktát.
Pachtýřům nemůže tedy převzetí patronátních břemen býti uložcno.

Čís. 1850.

Jde o smlouvu kupní, nikoliv směnnou,
nechanou věc v cizich penězích,

kdYž určena úplata za pře

(Rozh. ze dne 19. září 1922, R I 1125/22.)
Žalovaná měla pUiti žalobkyrii účty v markách 3D dnů po dodání
zboží, zaplatila je však později a nahradila žalobkyni pouze úro'ky z prodlení. Ježto marka mezitím klesla, domáhala se žalobkyně rozdílu mezi
kursem marky v den splatnosti a v den placení. Pro c e sní s o u d
p r v é s to I i c e žalobu zamítl, 'maje za to, že škoda bYla nahrazena
úroky. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rc~sudek a vrátil věc prvému
soudu, by vyčkaje pravomoci, o ní dále jednal a ji znovu rozhodl. D 11vod y; Při právním posouzení této rozepře dlužno především vzíti
v úvahu povahu právního jednání mezi stranami. Jde tu dle výsledků
provedeného jednání o koupi zboží za cizí valutu, totiž za německé marky.
Tuto cizí valutu nelze však pro tuzemsko pokládati za peníze, poněvadž
tyto určeny jsou toliko měnou, v tuzemsku platnou, a dlužno spíše cizí
valutu v tuzemsku pokládati za zboží. Dle toho jde tu o opatření zboží
za zboží, tedy v pravdě o směnnou smlouvu, kterou'ž určeny jsou vzájemné nároky i závazky stran a které, pokud jde o žalovanou str.anu,
zejména o požadovanou žal'obkyní náhradu z poklesu marek, posouditi
dlužno dle směrnic §§ 1048, 1049 obč. zák. Aby tak státi se mohlo, jest
především nutno, by přesně zjištěno bylo, zda - jak žalovaná tvrdívýslovně ujednáno bylo., že markový účet miusl bÝti placen u Ríšské
banky německé, ze kterých účtů, žalobkyní žalované zaslaných, skládá
se žalobou vymáhaný o'bnos obmezený na 48.638K 34 h, kterého dne
jednotlivé účty splatny byly, kdy žalovanou placemy byly u Ríšské banky
německé, jaké znehodnocení marky nastalo v době ,Kutečného placení
oproti dnu, kdy ten který účet splatným byl, neboť veškeré tyto okolnosti
dliležity jsou pro posouzení, kterou ze stran sttltá nebezpečí zkrácení
hodmty marky. Vedle toho dlužno pak vzíti
úvahu, nedo·šlo-li snad
ohledně dne splatnosti účtll kll' změně původního ujednání, když žalovaná
tvrdí, že žalující nedržela se toho, že' obnoSy faktur splatny byly při
oznámení, že zásilka jest přiPravena k odeslání, naopak žalovaná odeslala
zbo7j, aniž čekala, až jí zaplaceno bude, že takovým způsobem j}oskytla
žalované úvěr bez jakéhokoliv obmezenÍ. O všech těchto důležitých 'okolnostech nemá rozsudek přesného,. zjiš\ční a postrádá tak soud odvolací
nutného podkladu pro správné posouzení věci PO ,stránce právní. Proto
bude věcí prvého soudu, aby v dalším jednání se. stranami na přetřes
vzal zmíněné ,okolno,sti, j2 zjistil a dúkazy) na které strany se odvolávati
hudou, pokud toho třeba bude, provedl a pak teprve na základě takto
nově získaného podkladu nový rozsudek vynes!.

v

Ne j v y Š š í s o II d zrušil napadené usnesení a ulqžil odvoladmu
soudu, by, oehledě k důvodům, pro které zrušil rozsudek prvého sondu,
.znova ve věci rozhodl.
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Rekursy obou stran jsou odůvo.dneny potud, pokud se v nich ,:,ytýk!,
že odvolací soud neprávem zrušil rozsudek prccesníh,o soudu a vrahl vee
do první stolice. Odvolací soud vycháZÍ z právního názoru, že jde
v tomto případě o smlouvu smě!fl II Ol u, poněvadž pr~;r německé mark~,
které byly úplatou za dodané zboží, nelze pokládati za peníze, ježto P:Y
ciZÍ' valuta jest v tuzemslm zbo,žÍm, tak že běží o opatření zboží za ZbOZI.
S tímto názorem nelze souhlasiti. Dle § 1053 obč. zák. přenechává se
kupní smlouvo-u věc za určitou sumu penčz ně'komu jinému. O tn~~ že
určena-li úplata za přenechanou včc v cizí valutě, čili v cizích peneZlC~l'
tyto nep'řestávají býti penězi a tudíž kupní cenou ve smyslu' § 1053 obc~
zák., nelze vážně pochybovati. Z b o ž í m jsou cizí peníze potud, peku?
jsou jako takové na burse obch?dovány ;, al~ i tu. jde o s;nlou~u k~pm,
nilwliv (o smlouvu směnnol!. Dle § 1046 obc. zak. neJso.u pemze predmetem
směnné smlouvy a lze směniti zlato a, stříbro jako zboží a jako 'dru~
mincí jen potud, pokud se mají vyměniti za mince iiného druhu, toti~ zlate
za stříbrné a meUlší kusy za vě'ÍŠL Nejde-li tu však o smlouvu SIm'ennou,.
~aďá předpcklad, na němž odvolací soud buduje své rozhodnutí, a není
třeba doplnění jím nařízeoého, - zvláště kdYž ustanovení §§,1048 ,:.1?49
obč. 2Úk., k nimž poukazuje S.oud odvolací, platí jen pro smenu urcltyoh
věcí (species), peníze však zajisté nejs.ou věd určitou; - a když vedle
souhlasného prohlásení .cbo;u stran při roku ze dne 26. dubna 1922 spornou
zůstala pouze otázka pr'ávní. Jest nesporno, že faktuľovanc kupní,,, ceny,.
které jsou předmMem sporu, činí úhrnem 41.844 marek, 32 pf, a ze dle
úmluvy měly býti splatny při oznámení, že zásifka jest připravena k od~
slání pokud se týče dnem vystavených příslušných faktur t. j. jak rovnež
nesp~r'no, v d'ohě od 16. února 1920 do dne 23. duhna 1921, že však žalobkyně čítá splatnost teprve od doby pozdější, totiž po 30 d:nech o~
vysta vení té které faktury t. j. od· 16. března do 23. kvetna 1921. Zal~v~na
pak se do.mnívá, že u"Činila jako kupitelka zadost povmnosÍl srnluvl11 tlrn;
že _ arci teprve dne 27. října 1921 - zaslala kupní cenu 41.844 marek
32 pf a dne 4. únOra 1921 poukázala úmky z prodlení 2.868 marek 78 pf;
kdežto žalobkyně tvrdí, že může žádati, aby ií žalovaná splatIla v ceskoslovenských korunách tolik, kolik ona hy měla v tuzemské měně·, kdyby
byla žalovaná zaplatila dluh v době splatnosti, t. i. 48 ..538 Kč 34 h:
kterýžto prý se dle souhlasného přednesu stran rovná dl e kursu v dobe
30 dnů od vystaven( faktur markovým kupním cenám, na <lěž faktury
zněly. _ Při tom rozcházejí se strany v podstatě Potll~, ze žalova?á
pokládá škodu, vzniklou prodlením, za vyrovnanou pouhym zaplaceul:n
zákc<llllých úroků (§ 1333 o:hč. zák.), kdežto žalobkyně trvá na tom, ze
liknavá žalovan:i jest povinna nahraditi všechnu, škodu, která vzešla
poklesem marky ode dne splat~osti dluhu do dne zaplacení. Pr~vní otázkou jest tudí-ž, je-li správným stanoviskem žalo,bkyně nebo nazor }~!()I
vané. Touto právní o;tázkou, která byla prvmm se-udem zodpoveden~
v neprospěch žalobkyně. jest se tedy zabývati soudu odvolacímu, ktery,
má~li za to že je zapo-Uebí ještě nějakého vysvětlení, mllže si je snadno
zjednati při odvolacím líčení, když str,an y , ja~ ji,ž uvedeno, js~u ~ si z~
jedno v tom, že spornou zůstala jen otazka pravn!. TO,mu neva'dl, z,: ob:
strany se vzdaly ústhího líčení odvolacího, ponev.dz 1 v tom pnpade

j

múže odvolací soud naříditi rok k ústnímu jednání (§ 492 odstavec druhý
c. ř. s.). Pokud žalobkyně v re'kursu navrhuje, aby nejvyšší soud již
nyní projevil sVlIÍ náhled, zda v tomto případě uplatní svůj názor, projevený v četnÝch rozhodnutích, ie přes ustanovení § 1333 obč. zák.
liknavý dlužník, když prodlením v placení nastalo znehodnocení valuty,
povinen jest l,ahraditi škodu tím vzešlou a záležející v kursovní diferenci, - připomíná se, že nejvyšší soud může přezkoumati jen usnesení
so,udu odvolacího, který však se svého mylného stanoviska vůbec se
nezabSrva-l touto otázkóu.
Čís. 1851.

I

Zajištěni půdy

drobným pachtýrum (záKon ze dne 27. května 1919,
318 sb. z. a n.).
Pachtýř není oprávněn požadovati určitý pozemek náhradní a soudu
nepříslUŠí právo, by proti vůli vlastníka přiznal pachťýří náhradní pozemek, jehož vlastník nenabízel.
čís.

(Rozll. ze dne 19. záři 1922, R I 1132/22.)
S O, udp r v é s t o I i ce přiznal pJ!žadovateli výměnou za požadovaný pozemek čkat. 795/2 dílce I a 6 pozemku čkat. 799, ač propachtovatel nabízel výmčnou pozemky jiné. Rek u r s n i s o u d zrušil napa:d'cné ·usnesení a nařídil soudu prvé stolice, by, doplně řízeni, znovu
rozhodl, zda a který z pozemků, vlastnikem nabízených, a v jaké výměře
jest požadovatel POlvinell přijati. D ů v o ďy: Stížno.st propachtovatele
jest vzhledem k § 5 zák. ze dne 27. května 1919 čís. 318 sb. z. a n.
odůvodněnou, nebol výmčnou může býti pachtýři přikázán vždy jen
určitý, vlastníkem nabídnutý pozemek, přesně dle výmčry, který žádá
drobný pachtýř c11e své volby. Dle protokolu z I. června 1922 nabídl
propachtovatel požado,va:!eli dílec čk. 801/1. neho dílec z pczemku čk. 865
ve výměře, odpovídaiící jakosti pozemkučk. 795/2. Po, případě nabídl
propachtovatel z pozemku 799 výměnon dílec téže výměry, jako je díle'c
795/2. Proti znění ·zákona žádal pachtýř za pOZemek čk. 795/2 pc,zemek
čk. 799/1 ve výměře 619 sáhli a dílec 799/6 ve vÝlllěře 768.5 sáhů, Přija:v
za svůj návrhpožadovatele učinil tak prvý soud neprávem, neboť nebyl
vyřízen návrh vlastníka ve smyslu § 5 cit. zák. Pozemky pachtýři při
znané, 799/1 a 799/5 v uvedené výměřel vlastnik k výměně nenabi<:ll,
nýbrž z pozemku 799 dílec téže výměry jak je dnec čk. 795/2.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Právní význam ustanovení § 5 (Z) zákona ze dne 27. května 1919,
318 sb. z. a n., jest tento: Za předpokladů zákona jest pachtýř
, po",inen, přijati na místě požaďo",aného. pachtovního pozemku náhradní
pozemek stejné výměry nebo hodnoty, jej ž v I a st n í k mu na b í z í.
Soudu náleží tuďíž rozhodnouti o tom, je-li náhraodní pozemek, na b íze n Ý v 1 a s t n í ke m, rovnocenný, při čemž může býti vyvážen rozdíl
v jakosti výměrou nebo r-ozdíl ve výměře jakc·stí. Zjistí-li soud, že tomu
čís.
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tak .iest. přizllél P<'lchtj'Tři ll? mfc;;tě n07,adnvaného nozemo/1J. :T!(Istníke~_

nabízený pozemek náhradní; zji'stí-li však ~oud, že poze,;,~k, jejZ vlastn~k
nabízí, není rovnocenn~r, a' II e c řl ce - II nebo II e m II z e -ll vlastmk
dáti náhradní pozemek, vyhovující předpisúm zákona, z a mít n e .so~d
návrh vlastníka a po ne ch á pachtýři pozemek p(}žadova~ý, byl.~ t,m~
utvořena byla enklava v majetku vlastníka nebo tomuto jmak UZlvam
jeho pozemku byl.o znemožnĚno nebo značně stíženo, - P?něvadž, odporují-Ii sobě práva a zájmy pachtýře s jedné stra~~' a vlastUJka .se stran!
druhé má dle ducha zákona přednost pachtyr. NIkdy vsak ne:;,.
pac t Ý ř op r á v II ě 11, pcžadovati určit}" v~ozemek ná~~Rd~í, a ll,epnsluší soudu právo, by proti vůli vlastníka ~nznal pac~týn nahradm po:
zemek, jehož vlastník ne n a b í zel. Prol! temto zasad~m PO:~ybll prvm
soud a právem proto soud rekursní zrušil jeho usnesem -a nar}dll m~, by
doplně řízení znovu rozhoďl " návrhu vlastníka ve smyslu § 5 zakona
ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n.

h

Čís. 1852.

Druhý odstavec § 2 zákona o společnostech s o. r. má na mysli pří
pady, kde jednáno jménem společnosti, fakticky již zřízen;é,.dosnd vš~
ještě nezapsané, s předstíráním, že jest již zapsána v relstrlku a řndiž
i. právně již existuie.
•
.,
"
Právní jednání projektantu zamýšlené spolecnoStl, predsevzata v case,
kdy neuzavřeli mezi sebou dosud ani smlouvy společenské, ani~ smlouvy
zakladatelské, nelze posuzovati dle předpisu o sPolečnostech am obchodnlho ani občanského práva.
(Rozh. ze dne 19. září 1922, Rv 1 412/22.)
V říjnu 1919 utvořilo se. ku zřízenísanatoře sdružení,.k ,:ěmuž p~třili
i žalovaní; v zasedání dne 6. 'října 1919 bylo usneseno, ze .zalo;hc~ jaku
ředitel obdrží kOlitmkt >Ua 10 let s ročním platem 36.000 IS~, volny byt;
prádlo a zaopatření, v za'sedání dne 4. listopadu 1919 bYl znz;n pracovm
vÝbor 6 pánů, mající právo" usnášeti se samostatně za spolecnost; tent?
pracovní výbor v zasedání ze dne 9. listopadu 1919, potyrd~1 usnese~l,
že žalobce jest od 1. října 1919 ustanoven za VCdOUClho leka're sanatore
a že jím, zůstane, bude-li udělena koncese, v .opačném případě však, že
se mu má od 1. října 1919 vypláceti měsíční služné 3.000 K mlmo 1.6~0 K'
na stravném při čemž jeho byt bude pla'cen přímo společností. Spolecnos!
nebyla však po té zřízena. Žaloba o zaplacení Ujednaných služebních
požitků podaná proti seďmi účastníkům zal~ladatelské skupiny, jako
solidárním dlužníkům byla p r v Ý m a dr u h y m s o ude m zamltnuta,
odvol a c í m s ou dem z těchto d ú vod ll: Jest nesporno., že k založení společnosti s r. o. nedoš.1o. Skupina osob, o nichž žalobce, mluví,
tvořila tudíž svaz a. měla za účel, státi se společností s r. o" Tento svaz
jest pokládati za společnost pří1ežito!stní dle vše.ob. zákona občaMkého,
nebo! i když společnost s r. o. je'st dle § 61 zákona ze dne 6. března
1906 'obchodní sp-o!ečnos!i ve smyslu obchodního zákona, nelze přece
v zamýšleném zřízení sanatoře spatř(}vati obchod ve smyslu § 271 a násl.
obč. zák. Mohl by proto žalobce proti žalovaným vznésti nárok toliko

dle § 1203 otě. zák. a jest PfC!to. žalobní prosba lla solidární zaplacení
nedůvo'dna. Žalobní prosba na solidární zavlacení jest však i s hlediska
!i 2 odstavec druhý zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. nedů
vodna, poněvadž solidární ručení dle § 2 odstavec druhý cit. zák. při
chází jen tehdy k platnosti, neví-Ii třetí, že společnost ještě není zapsána,
kdežto zde žalobce, jenž sám přináležel ke skupíně zakládací, dobře
věděl, že společnost ještě není založena, neřku·li do. rejstříku zapSána.
Nemohlo však ani dojíti k odsouzení podle hlav, poněvadž dle žalobcova
přeďnesu jednak byly mimo hllewané ještě i jiné osoby společníky onoho
svazu (zakládací skupiny), jednak se nezúčastnili všichni žalovaní zasedání dne 6. řijna' a 4. a 9. listopadu 1919. Mimo to nelze dle předložených.
protokolů o zasedání pochybovati c· t0111, že členo'vé shora uvedené pří
ležitostní společnosti nechtěli ručiti osooně, nýbrž jen jměním společným.
Tento úmysl, ručiti toliko omezeně, jest zřetelně vyjádřen tím, že smlouva
hyla uzavřena jménem společnosti s r. O., jež se teprve tvořila, zavázána
byla ona jednota jako taková, t. j. jednota společníků, kteří ručí jen
jměním společným. Z toho plyne, že dle protokolu '0 zasedání z 6. října
mělo býti pořizováno v rámci pohotového jmění, že dle protokolu o zasedání ze dne 4. listopadu 1919 byl zřízen t. zv. fo-ud perdu ku krytí okamžitý'ehvýloh, že dle prctokolu, o zasedání ze dne 9. listopadu 1919
25 % vkladů společníiků bylo přikázáno onomu fondu perdu, že dle
tého-ž pr.otokolu veškeří společníci byli povinni vložiti 1.000 K atd. Tyto
předběžné platy a fond perdu mohly míti jen ten účel, krýti potřebná
vydáni z jmění, jež společnost měla k disposici, aby tudíž jen společen
ského, jmění bylo p.oužito 'k vyrovnání závazků a potřebných vydání,
a že třetí osoby mohou činiti nároky proti společníkůml jen potud, pokud
se zavázali, za společnost příspěvky platiti a tyto skutečně platili. (Vi",
Sta·ub Komlllentar zur Oes. m. b. f1. § ll).
Ne j vy Š š í s", u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
flůvody:

Ani soud odvolací, ani soud první stolice správně nevystihl povahy
právního poměru, který jest podkladem žalobního nároku. Pokud nižší
soudy vycházejí z předpisů zákona o společnostech s omezen§'m ručením
ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák., zejména z ustanovení § 2 .odstavec
druhý tohoto zákona, děje se tak neprávem. Nehledíc k to ml>, že účastníci
- jak patrno z předložených listin, jmcnovitě ze zasedacích protokolů
ze dne 23. prosince 1919, ze dne 7. Icdna 1920 a ze dne 10. března 1920
- nebyli si nikterak za jedno v tom, zda má býti zřízena spole.čnost
, omezeným ručením či společnost akciová, předpokládá § 2 dotčeného
zákona, že bylo jednáno j m é n e mspo,!ečnosti fakticky již zřízené, ale
do ·obchodního rejstříku ještě nezapsané, s předstíráním, že jest již zapsána do rejstříku a tudíž i právně již existuje. Podobné ustanovení
. obsahuje čl. 211 obch. zák. c,hledně společností akCiových. Zmíněného
předpokladu však tu není. Nebylo jednáno, jako kdyby společnost s omezeným ručením právně již existovala, nýbrž nanejvýš hledíc k její budoucí
existenci a dokonce Pro ten případ, že by vůbec nedošlo k jejímu vzniku.
Nelze však užíti ani ustanovení obchodního zákona '0 spolčení k jednotlivým obchodům na společný účet, ani předpisů občanského zákoníka
o příležitostných sp-olečnostech Výdělkových, a PIoto neobstojí ani pří-
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slušné vývody nižších soudů, ježto nebylo· tu vůbec žádné společnosti,
ani dle čl. 266 a násl. obch. zák., ani dle §§ 1175 a násl. obč. zák. Jet
k té i oné společnosti třeba společenské smlouvy, a[ již výslovně nebo
mlčky niednané, a nevyšlo· na jevo, že by byla učiněna bývala taková
smlouva. Osoby, které se zajímaly o zřízení společnosti a sanatoře, a za
tím účelem kcnaly různé porady a přípravné kroky, nebyly společníky,
ani snad zakladateli v technickém smyslu slova, nýbrž pouhými projektanty; nepojil je svazek smluvní, nýbrž toliko společný zájem. Z právních jednáni těch kterých interesentů vzešly tedy závazky a práva jen
tě.m, kd{Jž osobně nebo plnomocníkem skutečně jednali, a pro nedostatek
výslovné úmluvy a zvláštního ustanovení zákonného nabyly jednající
osoby práva vzaly na sebe závazky nikoli rukou společnou a neďílnou,··
nýbrž dle hlav. Žaloba, pokud se d·omáhá solidárního placení, jest tedY'
na všechen způsob bezdůvodná. S druhé strany nelze beze všeho odmítnouti žalobcův nárok, jc,-li usnesení, osvědčené v zasedacím protokole·
ze dne 9. listopadu 1919, ČÍ's. 4 prá',ně účinným, jenže ovšem usnesením
mohli se zavázati pOluze ti, kďož sei ho súčastnili, .a do té m'Íry, do které
převzali závazek. Dle zasedacího pmtokolu ze dne 9. listopadu 1919 byli
ze žalovaných přítomni jen Tomáš T., A. S. a O. S., jen ti přicházeli by
tedy po případě v úvahu, ja1ko osoby zavázané, leč by příslušné usm..lsenÍ
bylo dodatečně schváleno bývalo ostatn/mi žalo,vanými - jak žalobce
tvrdil, ale zjištčno nebylo. - nebo bylo· se stalo v mezích plné moci, udě-'
lené dotyčným členům pracovního výboru ostatními účastníky buďto

zvlášť nebO' pOtvšechnč', zejména snad prO'111ášcnÍm, učiněným při, schůzi
projektantů ze dne 4. listopadu 1919, že pracovní výbor jest oprávněn,
samostatně se usnášeti. Vždy však jest nezbytným předpokladem, že

ono usne-sení prac.ovního výboru má

vůbec

právní význam' a

účinek,

o čemž vzoházejí po,chybnosti, jež rozptýliti bylo povinnost! prvního soudu
(§ 182 c. ř. s.). Zníf usnesení v ten smysl, že kdyby koncese ne byl a
udělena, kdyby te·dy nedošlo ke zřízení sanatoře, žalobcebuďe dostávati
od 1. října 1919 měsíční plat 3000 K, stravné 1600 K a že mu bude placen
byt, při čemž zároveú usneseno, že lázeňské konsorcium bude požádáno',
aby zatím dále platilo žalobci. Tu však nas-kytuje se bezdeky otázka,
směřoval-li úmysl a vůle ,člcllú: pracovního výboru skutečne k tomu, co
v pro·tokolo ze dne 9. listopadu 1919 jest c6vědčeno, totiž že žalobce má
od 1. října 1919 bráti plat a o·sobní vedlejší příjmy i když koncese n ebud e udělena a proto sojde s projektovaného zřízení sanatoře, když
se přímo vnucuje další otázka, prnč, za,č a jak dlouho mělo žalobci v tom
případě býti placeno, a taktéž zůstává pochybno, zda nesla so snaď srovnalá vůle všech přítomných, tedy i žalobce, k tomu, že má býti placeno
jen do výše určených a složených příspěvků nebo snad i nad ně (srovnej
prolokc.ly ze dne 4. listopadl1, 9. listopadu 1919 a 10. března 1920).·První
s{Jud v tčchto směrech se nezabýval věcí, nezjednal potřebného po·dkladu skutkového a ničeho nezjistiJ., a odvolad soud, ač v odvo1ání byla
vyt}Tkána neúplnost

řízení,

nezjednal nápravy.
Čís. 1853.

Eyl-Ii šek, znějíCí na cizí valutn, od\;yzďán a přijat na místě placení,
jde pOkles kursu v době mezi odevzdáním a vyplacením šeku a tím nastalá ztráta kursovní na vrnb pře·jimatele šeku.

Odevzdáni šeku na mistě placení jelst postupem pohledávky ze šeku.
Rozsah odevzdatelovy ručební povinnosti určen jest \lem 1397 obě. zák.
(Rozh. ze dne 19. září 1922, I(v I 422122.)
D?e 6. května 1920 kou·pili žalovaní od žalobců nemovitosti a na splátk~
kUPl11 ceny odevzdali jim šek americké banky v Chicagu na 1000 do.
la;ů v te.hdejší kursovní hodnotě 65.500 Kč. Žalobci šek přijali s podmm~ou, ze dOjde od Chicagské banky zpráva, že' šek bude honorován.
Zpr~va skutečně' dne 16. května 1922 došla, načež byl žalobcům dne
18. cervna 1920 š'ek vyplacen avšak vzhledem k zatím pokleslému kursu
je:n 55.530 Kč. Žalobě o zapl~cení rozd'ílu mezi hc,dnotou, v níz šek byl
pre,::zat a. vyplacen pro c e sní s O' udp r v é s t o I i c e. vyhověl v podstate, z techto cl ů vod ů: V tomto případě nesta:lo se placení dluhu
v pravmm slova smyslu, nÝbrž tak zvané odevzdání na místě placení
ve s?,yslu .~ 1414 obě. zák. Zákon označuje takové jednání jako úplatné
Jednal!! a predstavuje si případ ten tak,' že dlužník věřiteli odevzdá nedluh?vaný předmět a že veřitel, přijav předmět teu jako úplatu, své pohledav:k" se vzdává. Tento názor má za následek, že věřitel dle ustanovem § 922 a 934 obč. zák. pro vady nebo méněcennost věci na mrístě
plac~n~ odevzdané; může požadovati náhradu škody jako, pří ' úpla:tných
Jednamch. O rl vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Soud odvolací
souhlasí s názorem prvého soudu, že převzetí šeku stalo se na místě
platu ve, smyslu § 1414 obč. zák. a že v té příčině jde o' úplatné jednání,
prG které platí i předpisy o SPrávě (§§ 922 a násL obč. zák.), av.šak právě
proto dospívá soud odvolací k závěru, žo žalobní nárok .podle těchto před
PISŮ o~ůvodněn nent I(učení ze správy zakládá se na vade, která tu byla
v dobe odevzdání věci. V tomto případě jednalo by se o vadu právní
záležející v tom, že kursovní hodnota šeku klesla o 9970 Kč, avšak tat~
vad~ n~byla tu v době odevzdání, nýbrž nastala teprve později a tím
pada nar·ok ze správy, pokud by mel Vyph"vati z pouhého ustanovení
zákcna. Strana žalulÍcí opírá žalobní nárok v podstatě o jedinou okolnost
záležející v tom, že šek na. 1000 dolarÍ! bYl jí převzat s výhradou, že bud~
amenckou bankou honorován. V té příčině zjistil prvý soud svědectvím
Dra, T -a, že tento· svědek dne 6. května 1920 převzal od žalovaných šek
na uhradu 65.500 Kč s podmínkc,u, že šok ten bude honorován, a zjistit
dále také svědectvím Bedřicha N-a, že někdy ko·lem 12. května 1920 došla
kabelem z Chicaga. zpráva, že šek je správný a že bude honor-oviťn. Tím
splnila se podmínka, pod kterou šek na úhradu 65.500 Kč byl převzat,
toto právní jednání stalO' se tudíž bezpodmínečným, pro obě strany závazným, a působí svými účiIiky zpět ode dne 6. května 1920, kdy kursovn,í _hodno,ta šeku činila nesporně 65.500 Kč. Protože právoplatné pře
vzelI}leku do vlastnictví s~rany ža'luiící stalo se dne 6. května 1920, po~
slIhuj1 nasledky napotommho klesnutí hOdnoty šeku stranu žalující, leč
Že hy obě strany byly ujednaly něco jiného· (§ 1051 obč. zák.). Omluvu
tako,vou musila by tvrditi a dokázati strana žalujíci, nikcli strana žalov~na~ ~ tomto směru tvrdila sice strana žaluiící, že se žalovaní bezpodmlllecne a beze vztahu ke kursu dolaru zavázali šek na 1000 dolan! honorovati částkou 65.500 Kč, a nabídli o· tom také dukazy, avšak nehledě
k tomu, že tvrzení toto odporuje skutečnostem nesporným, jako'ž i pí-
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semnému prohláše~í žalo"aného ze ~dne 6. k"ětna 1920 a že nem;i~ opory
v kupní smlouvě, nepotvrdili ani svědek Dr. P. ani žalobci jako strana
k důkazu slyšení, že se stala výslovně úmluva o tom, kdo ponese zIsk
nebo ztrátu kursovní. Poněvadž úmluva taková, jak ostatně i ze zjištění,
.prvého soudu je zřejmo, se nestah, postihují následky ztráty kursovní
žalobce jako vlastníky ·šeku. Pouhou výhradou, bude-li šek honorován,
nelze povinnost žalovaných k náhradě kursovní ztráty odůvodniti, nebol
touto výhradou měli býti žalobci chránění pouze proti nebezpečí, že 'šek
není pravý a honorován nebude. Zjištěna-li pravost šeku a byl-li honorován, neseu žalobci kursovní ztrátu stejně jakoby byli těžili z kursovního vzestupu, který by byl po dni 6. května 1920 nastal.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

i

Důvody:

Výtka, že odvolací soud

nesprávně

posoudil

věc

po stránce právní

(§ 503 čís. 4 c. ř. s.), není odůvodněna. tlledě ke zjištěnému doslovu

úmluvy ze dne 6. května 1920, že se šek přeJímá na ú hra d u části
kupní ceny 65.500 I(č, dojde,-Ii zpráva, že šek bude hcnornván, ve spojení s prohlášením žalovaného Antonína tl-a z téhož dne, že ",platí prodatelům (žalobcům) Lu:ďku V-(wi a Julii V-ové 65.500 I(č, kdyby od vídeňské bankovní jednoty došla zpráva, že šek byl p o z a s t a ven, souhlasí do'volací SC'ud s názorem nižších soudů, že šek, zněiící na 1000 dolarů, bYl v tomto případě dle § 1414 obč. zák. odevzdán a přijat na
mís t ě placení a ne snad jen k 'v ů '1 i zapl",cení dlužných 65.500 I(č, a
usuzuje" že přijetí šeku na místě placení bylo dle srovnalé vůle obou
stran učiněno závislým pouze a jedině na té podmince, dojde-li zpráva,
že šek bude honorován, t. j. že příslušná americká banka uzná, že šek
jest správný a že jest tu dostatečná úhrada, a prohlásí, že jest ochotna,
vyplatiti naň peníz 1000 d o I arů. Tvrzení dovolatelů, že převzali šek
s podmínkou, bude-li honorován z a s ta n o ven S, k li' r s 65'50, odporuie zjištěnému ději. Smluvená podmínka byla splněna, jakmile asi'
18. k vět n a 1920 došla zpráva, že šek jest správný a budel honorován.
Tím okamžikem stalo se odevzdání a přijetí šeku na místě placení účin
ným. Účinek ten záležel v tom, že žalovaní bylj sprošltěni svého dluhu
65.500 I(č tak, jako kdyby jej hotově byli zaplatili. S tohO hlediska nemá
pro tento spor právního významu otázka, nadhozená v dOlvolacím spise,
zda splnění .podmínky odkládací (suspensivní) jeví účinek ex tunc nebo
ex nunc. I( témuž výsledku vede též úvaha o právní povaze dáni na
místě placení. Dána-li hodnota na místú placení, nejde o s a m o s ta t n Ý
právní útvar, nýbrž dlužno právní účinky dání na místě placení posuzovati dle toho, jaké právní jednání se předáním uskutečňuje. V případě,
o nějž tu jde, byl uskutečněn postup, při němž žalovaní byli postupitely,
žalující postupníky, a příslušná americká banka postoupeným dlužníkem.
Dlužno proto použíti § 1392 'a násl. obč. zák. V úvahu přichází tu ustanovení § 1397 ebč. zák., dle něhož při úplatném postupu, o jaký tu jde,
ručí postupitel pouze za pravost a dobytnost pohledávky, nikoUv. však
za' to, že pohledávka podrží svou hodnotu, již měla v době převodu. Pravost a do·bytnost převedené' pohledávky jest nepochybna a jest tudíž
nárok žalobcÍ! i s tohoto hlediska bezdůvodným. Že ža!obcové pozcl'ěji,

totiž 19. června 1920 nevýh-cdně zpenežili šek. dostavše zaň vzhledem
k m~zitím pokleslému kursu dolaru místo 65.500 Kč pouze 55.630 Kč, jde
dle § 1311 t,bč. "ík. na jejich vrub, 'stejně jako by jen jim bYlo prospělo,
kdYby kurs dolaru byl stOUPl a oni výplatou šeku byli získali. K důsledku
posléze naznačenému poukázal již soud odv-clací, a dovolatelé ani se nej}okusili vyvrátiti tento poukaz jako nesprávný. Tvrdí ovšem v dovolacím spise, že bY'lo prokázáno. že se žalovaní beze vztahu ke kursu zavázali, honorovati šek penízem 65.000 I(č, ale proti tomu stačí připome
nouti, že odvolací soud vzal na základě výsledků jednání a provedených
důkazů za prokázáno, že tvrzená úmluva se TI e s t a I a.
Čis. 1854.

Ustanovení smlouvy St. Germainské nevztahují se na pOměr Česko.
slovenska k Polsku.
(Ro·zh. ze dne 19. září 1922, Rv I 480/22.)

Žalohě tuzemské banky proti polskému příslušníku 'O zaplacení záilújčky v Kč o b a ni ž š í s o ll> d y vyhověly odvolací soud z těchto
d lc vod ů: Odvolatel spatřuje zmatečnost rozs~dku v tom, že prvý s,olud
rozhodlo věci na pořad pr"va nepatřící, po,něvadž dle článku 248 míro'vé
smlouvy ::,t. Gerrnainské bylo stanoven-c, že měna a kurs k vyrovnáni
pohledávek meZI Česko.siovenskou republikou a Polskem budou st8Jnovcny reparační komisí, pokud by se interesované vlády ne-dorozuměly
vzájemně o t-cm již dříve. Odvo.Jatel však přehlíží že se v tomto případě
nejedná o v",rovnání dluhu, úroků nebo iistiny, 'splatných před válkou
nebo za války al jichž vyrovnáni bylo úplně nebo částečně odloženo následkem válečného stavu, jaké má na mysli ustanovení § 248 citované
smlouvy St. Germainské. Není tedy důvodu, by pohledávka, o niž jde,
pořadem práva vymáhána nebyla. Ostatně i kdyby tvrzení žalované bylo,
správným, nevylučovala hy okolnost ta' pořad práva. Není ted", odvolání v tomto směru opodstatniíno a bylo zamítnuto. Nesprávné právní
posouzení věci spatřuje pak žalovaná strana v tom, že byla odsouzena
k placení v ~ čeSkoslovenských korunách. Avšak žalobkyně domáhá se
zap[a'cel1,Í zažalované pohledávky v místě v Praze II hlavní její .pokladny
a to po rozumu ustanovení odstavce 6 dlužního úpisu z 9. června 1892,
dle něhož veškeré platy z důvodu této zápůjčky mají se komti u hlavní
pokladny banky v Praze. Je-Ii tomu tak, pak dle ustano·vení § 6 zákona
ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. o' n. Závazky, znějící na koruny
rakousko-uherské ,měny, které jsou splatny v ohlasti Československého
státu, platí se v korunách československých. To,to ustanovení jest jen
opakOváním zásady vytčené v čl. 336 obch. zák., pokud Se týče' § 905
a 1420 obč. zák., podle nichž co do měny rozhodným jest v pochybnosti,
t. j. není-li ničeho· iiného doaedn3no neh ur'čeno podstatou obchodu splniště
z{lvazku.·
,
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dOVOlání.
Důvody:

První otázka točí se o ustanovení čl. 248 lit. d) odst. 4 mírové smlouvy
Saint Germainské, dle něhož pokucl' jde o Po'lsko, a stát náš, budou měna
Civi!n! rozhodnutí IV.
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a kurs. v kter~'ch Dia}1 vvrovnany byft dluhy, v člz,nku tom zmf.nčríé.
ustanoveny komisí reparační v části VIII., t. j. v čl. 275 (4) nvedenou.
Z toho. žalovaná vyvozuje, že úprava mčny a h:ursll i v tomto případě
mož,na jest jen reparační komisí a věc nenáleží tedy na poJad práva,
a uplalfňuje proto zmatečnost. Odvolací soud míní, že ono ustanoveni
vztahuje se jen na dluhy v témže článku pod 1. až 4. vytčené, t. j. takové, které pře,d válkou neho za války dospčly a jichž vym,áhání bylo·
přerušeno následkem válečného sta.vu nebo vyplácení zastaveno po dobu
v{tlky. Oovolatelka vyvrací to tím, že válečný stav dle ustanovení samc
mírové smlonvy trval aiž do doby, kdy smlouva působnosti nabyla, což
se stalo dne 16. července 1920, kdežto zažalovanú pohledávka stala se~
splatnou bezesporně dne 1. červencc 1919, tedy ještě za doby válečnéhp
stavu, a dále, že se' předpoklady č. 1 až 4 článku toho na sporný předpÍs
vůbec nevztahují. Předem dlužno podotknouti, že smlouva na'bývá dle
svých závěTečnj.'r'ch předpisů působnosti pro každou mocnost dnem. kdy
byla složena její ratifikace, že však Polsko není uvedeno ve vyhlášení

smlouvy dne 31. ,prosince 1921 ve sbírce zák. o nař. uveřejněném (strana
2297) mezi mocuostmi, jež ratifikace již slo,žily, a ani později vyhláška
o tom se nestala', tak že otázka působností smlouvy pro Polsko, není
zřejma. Ale nehledě k tomu, nelze souhlasiti s hořejšími výklady mírové
smlouvy, jež přehlížejí její základní obsah a smysl. Smlouva dlc úvodu
své1:o uzavřena byla mezi čeln}Tmi mo:cnostmi a mocnostmi s nimi spojen~"l1li a sdruženými, mezi nimiž jmenovány také Polsko a núš stát.
str a nyj e d n é a Rakouskem se str a n y dr u h é, při čemž se Rakousko pokládá za dědice "býv. mocnářství Rakousko-Uherského co se
t~rče válečného nepřátelství, jako se zaň v Trianonské smlouvě pO,kládá
Maďarsko. To jsou tedy smluvní strany a stojí oproti sobě jalm na př.
Anglie - Rakousko, Francie - r\akousko, tak také Polsko - Rakousko,
Československo l\a'kousko, naopak ale jako ne Anglie Francie,
tak také ne Polsko - Československo. To, je z úvodních projevll úplně
jasné "" smluvní tento du,ch ovládá všecek obsah aktu. Proto je to smlouva
mírová, že jí nepřátelství má hirti uklizeno, JI smll1vníky jsou tedy jen
posavadní nepřátelé. Mlnví-li se tedy v čl. 248 [) dluzích příslušnÍkú jedné
ze smluvních mocností příslušníkúm mocnosti pro t i V.fl é (Puissance
a.d v c l' s e, Opposing- Power) - nikoli »druhé« ~.. te-dy se musí mysliti
na tuto oposici, a proto také č16nek ten mluví dále [) VÝtěžku likvidaCÍ
"nepřátelských" majetkli a práv, a v odst. lit. e) udává, čeho- bude třeba,
aby článek ten mezi t o u k t e r o u moc n o stí s poj e n o u a s d r už c 11 o 11 s jedné a R a k o u s ke m s ďruhé stra,ny platnosti nabyl: uestačí ratifikace salwa, nS1brž třeba. ještě notifikace její Rakousku. Rovnčž
tak § 1 přHohy k provedení toho článku praví, že každá ze s m lu v n í c h
str a n, jíž tedy s druhé strany je pouze Rakousko, zřídí po této noti'fikad úřad verifikační a kompensační pro placení a vymáhání ne p ř át e J s k ý ch dluhů. Ve shora citovaném ustanovení spomého článku
o Polsku a Československu ne j so u tedy tyto dva státy jmenovány
proti so,biS v o p o s i c i, tak aby se tu mohly mysliti dluhy mezi jich vzájemn1rmi příslušníky, o jak}' i- v tomt.o sporu jde, nirbrž jsou uvedeny
vedle sebe jako státY' no,ve utvořené, jež nemě'ly dříve vlastní měny,
a tedy jaiko dvě ze sPoje,niTch a sdružený'ch mocností. jež jsou v stejném
poměru Qd clruh}!ch odlišnét::TI, ,aile V" op-oskl' k nim Dběma mysli sc opět

se

jen R a k G U s k 0, jak také zcela n.c;nč dokazuje odvolání na část VIII.
a !ejÍ reparační. komisi, do níž jednoho člena jmenuje vláda Rakouská
a Jednoho drullCt súčastnčná vláda. a která tedy bude jak pro P.o;ls-ko _
l,akousko, tak pro Českoslo"vensko - Rakousko jiná, ale" pro Polsko _
Československo vůbec inaugurována není. S tím vším souhlasí i článek
271 (srovo čL 263). Konečně s tím souhlasí i naše zákonodárstvL V pomčru ,k I~akousku byly s,pory valutové pře'rušeny již nařízením vládním
ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n., a nyní pol<ročilo se zákony
a nařízeními, níže citovan1rmi, iešt~ dále. Tu sluší především -pojdotknouti,
že náš stát arci může UČil1iti opatření i v pomčru svém ku státům jiným,
než k Rakousku, neboť to mu mírové smlouvy nezabraňujÍ, a zaHsté že
se to v měnových věcech o-dporučuje, ačkoli tok úspěchu před"pokládá
dohodu s tím kter1rm cizím státem, ~edy úmluvu. Tak rámc:o:vS' zákon ze
dne 30. června 1922, čÍs. 207 sb. z. a 'tl., nařizuie, že vyrovnání pollle,dávek a záv.azků, vznikl5r ch v korunách rak.-uh., mezi věřiteli nebo dlU'žníky našimi a c i z í m i (vůbec), vyhraženo jest zvláš-tnÍmu ústavu, jehož
působnost určí vláda(§ 1), při čemž vlád'a zmocněna je, naříditi soupi'S
pohleďávei~ a· závazků těch, jaka,ž i pře r Ll Š e n í s por II a ex e 'k II c i
pro n č (§ 6). Sou.pis však přikázán bYl vládním nařízeuím ze dne
7. srpna 1922, čís. 265 sb. z. a n., posud jen v poměru k I\akousku, z J1stanovení o zmocnění vlády, naříditi přeruše,ní sporů, pak plyne jasně, že
dolmd přerušen! to nařízeno n'enÍ - a -ono v poměru k Polsku není _
n e lm II ž e b l ' ti řeč i o. v y I o ll'čc;n í Po řad u IP r á v a. Nař. vl. ze
" dne 7. srpna 1922, čís. 264 sb. z. a n., sice zřídilo řečený ústav tak zv.
súčtovací, ale vymezení jeho p'ůso!bnosti teprve jen slí"bi-lo, až' pod 1 e
Ú m 1 u v s 't ě In i k t e- r 51 mi c i' z Í m i stá ty, od nichž úpr,arva závisí.
Zákonem ze dne 30. června 1922, čÍs. 208 sb. z. a n., zmocněna byla
vláda upraviti nároky a závazky zdejších příslHšníků vll'či cizincům, sepsané dle zákona ze dne 17. února 1922, čís. 79 sb. z. a u., jenž však Se
nástupnických států a rak.-uh. měny @týče a na náš případ tedy vůbec
nevztahuje. Tím jest první otázka objasněna a vyřízena. Co se týče
otázky měny, odkázal vrchní soud správně na § 6 zák. ze dne 10. dubna
1919, čÍs. 187 sb. z. a n., jenž tu doslova dopadá. aniž aeb", ztráceti ďal
ších sl'o,v.
Čís. 1855.

Právo bydlení, jež bylO propůjčeno ženě svobodné {samostatně žijící),
lIevztahuje se na jejího napotomního manžela (jeho rOdinu).
(Rozh. ze, dne 19. září. 1922, Rv 1 975/22.)
Žalobkyně, postupujíc ž310vanS'm nemo;vitost, vymínila si služebnost
bytu. V době uzavření smlouvy byla, žalobkyně vdaná, ale žila od muže
odlo.učeně . Po smrti manžela .provdala se znovu a zamlýšlela přijati llQ..vého manžela i s jeho dětmi a nábytkem do svého bytu. Ježlo, žalovaní
to nechtěli připustiti, domáhala se ž-nilobou uznání, že jí právo k tomu
přísluší. O b a 11 i ž š í s o 11 d y žalobn zamítly, o d vol a c í s o u d
z tčchto clů vod ů: Ž.alobkyni přísluší jako výměnek .právo užívati svět
nici. Pro jejího Jří-včjšího ma·n-žela. s kteľ~Tm nežila ve společné domác-
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nosti, nebylo ve smlouvě~ vy;hraženo ničeho. Dle prosby žalobní jde o to,
že žalobkYni přisluší prý právol přibrati si do vymíněného bytu svého nynějšího druhého manžela i s dvěma jdlO nezletilými ditky a s jeho nábytkem, že tito mohou vůbec s ní tam bydleti. Vymíněná služebnost bytu
jest pouze o·sobním právem žalující a nelze ji nikterak rozšiřovati. (§§ 504,
505, 506, 521 obč. zák.); nepřísluší jí tedy právo přibrati si nyní svého
druhého, manžela -s rodinou a zařízením jeho za tím účelem, aby oni tam
společně bydleli. Nejde tu tedy snad o pouhou »návštěvu přátel i známých«, jak ve smlouvě bylo výslovně žajujicí vyhraž.eno, nýbrž zřejme
o rozšíření služebnosti užívání. Tím, že žalovaní se prohlásili, že nestrpí,
aby žalující si »přivedla«, to jest v bytu svém ubytovala svého druhého
manžela i s celo,u rodinou jeho a s nábytkem jeho, žalovaní ještě se ne- ,
prohlásili, že nedopouštějí, by ji navštěvoval, a, také se neprohlásili, že
nestrpí, by si žalobkyně nevzala někohc· k sobě pro svou obsluhu, bude-li
toho třeba a v míře potřebné; že potřeba ta nastala, v prvé stolici žalo,hkyne ,netvrdila, nebol, že ta'to potřeba již nastala, nikterak neplyne z pouhého tvrzení, že je 56 roků stará a slabá, a že na sebe sama odkázána
býti nemůže, a že potřebuje i pro případ· nemlcd pomoci svého) manžela.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
Důvody;

Právem nižší soudy vytkly. že žalobkyni »postupní« smlouvou ze dne
18. dubna' 1920 vY'hražená s'lužebnost bytu a výmě'nek nesmějí býti ro.zšiřoványnad pO,třebu, stanovenou v době ujednání. To vY'P'IÝvá z §§ 506
a 521, jakož i 484 obč. zák. Právo toto', jsouc osobním právem ialobk.l'ně,
může jako kterékoliv jiné právo jen v právních mezích a jen potud být!
vykonáváno, pokud se výkonem ne'vsahuje da práv osob j'iných. Smlouvou, shora zmíněnou, vyhradila si však žalobkyně služe'bnost bytu, a to
ještě za "trvání prvého manželství, výlučně pro sebe, 'úepamatovH1vši ani
na tehdejšího svého manžela pro případ, že by zase ve společné domácnosti žili, tím méně p'ak vyhradila si právo to snad pro budoucího svého
manžela. Žalobkyně dle obsahu žalobY a spis.ů neuplatňuje pouze své práVO
bydle,ní, jež ií nesporně přísluší, nýbrž do,máhá se rozšíření jeho tím, že
žádá, by žalovaní tl'pěli, by si do svého bytu přibrala svého druhého
manžela. Žalobkyně dle obsahu žaloby a spiSŮ neuplatňuje pouze své právo
uvědomiti, že jest na druhém manželi, by, se' dle § 91 obč. zák. o její výživu staral, a' že jest na ní, bydle § 92 obč. zák. ho následovala do jeho
bydliště. Spoluužívání bytu, jen jí příslušejícího:, druhÝm manželem a
jeho dětmi z jeho prvého manželství iest tudíž pro nedostatek ujednaného práva vúči žalovaným nendůvodněno, jest to osobováním si' služebnosti, proti níž se žaIo:vanÍ práv-em brání,. V"5rvody, jimiž prokázati chce
dovolatelka, že by názor nižších soudů Ginil její právo bezcenným, nepadajina' váhu, je'likož tím ne'bylo nikterak vysloveno, že by jí byl styk
sjinými osobami omezen nebo dokonce vyloučen. Styk ten 'všaJk nelze
na roveň klásti společnému užívání, třebas dočasnému. s drllhSrm manže,Jem, jelikož by se to příčilo také zákonu samému (§, 521 obč. zák.),
ustanovujícímu, že služebností hy tu jest rozuměti právo; použíV1ati obytelnÝch částí domu ku své potřebě. JeIiko·ž pak ve smlouvě, slwžebnost
hy tu ujednávaiící, na možné její roz;š'Íření nebylo pamatováno, nelze, od'-

volacímu soudu vytýkati, že by byl věc po stránce právní po,soudil nesprávně, a jest proto dovolání, na tomto. dovolacím dúvodu založené
naprosto neopodstatněno" V ostatním poukazuje se, aby se vyhnulO opakování, na správné dťrvody rozsudků nižších stolic, dovoláním nevYvrácené.
Čís. 1856.

Podpacht myslivosti není (v Čechách) dovolen.
(Rozb. ze dne 19. září 1922, Rv I 992/22.)

Žalobce, jenž měl od honebního výboru (v Cechách)

·V

pachtu spole-

čenstevní honitbu, přenechal ji žalovanému do po,dpachtu. Ježto byl proto
honebním výbo"rem pozastaven, domáhal se, vyzvav dříve marně žaln-

vaného, by upustil od podpachtu, žalohou, by podpachtovní smlollva
byla prohlášena bezúčinnou a hy žw:ovanému bylo uloženO' to UZlnatiJ a od
výkonu myslivosti upustiti. Žalobě bylo vyhověno so, u ď y vše ch tří
stolic, Nejvyšším soudem z těchto
důvodů;

Dovolání uplatňuje pouze dovo1ací důvod nesprávného. pos·o~uzení věci
po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). S názorem jeho, že jest podpacht
myslivosti přípustnÝm, nelze souhlasiti. Jest si'ce pravda, že zákolll' o myshvosh prol Cechy ze dne 1. června 1866, čís. 49 z. zák. ,nepřevzal ustanovení § 12 nař. min. vnitra ze dne 15. prosince 1852, čís. 257 ř. zák.,
pro1J.I,ašující podpacht honitlcy-bez povolení politického úř.adu za neplatný
(sr. § 49 cit. zák.) a že zmíněný zákon neobsahuje výslovného zákllzu
podp'achtu, leč z celého obsahu jeho plyne, že podpacht myslivo·sti ~ení
dovolen. Při úpravě výkonu práva myslivosti hrály značnou rGli ohledy
veřejnoprávní, neboť jde v prvé řadě o to, by bylo zabráněno vyplenění
revíru. Možno tu pomlčeti o samostatném výkonu honebního práva (§ 2
a 3 honeb. zák.), kde zmíněné nebezpečí nepřijde v úva'hu jsouc vzhledem k totožno·sti zájmu' rmajiteI,e· pozemku a zároveň vy,k'~navatele honithy v pravideIll,Vch příp"dech vyloučenG. Jinak jest tomu, pak-Ii jde
o výkon myslivosti honebním dru·žstvem (§ 4 honeb. zák.). Tu dlužno již
stanoviti určité záruky v zájmu' veřejném. A zákon je také stanoví, p'ř.ed
pi-suje společenstvu, jakym způsobem ďlužno právo· myslivosti' vyk'olnáva ti. § 6 honeb. zák. rozeznává tu dvoií způsoh; jednak propachtování
myslivosti, jednak výkon pro spo.Ječenstvo samo. V tomto případě, jenž
zajisté jest pro ohrožení záJmů společenstva a mepřímo i veřejuD;sti méně
nebezpečni'Tm, než.li propachtování, předpisuje zákon,. že, ho·nitbu lze, vykonávati pouze odborníky, jichž jakost určuje Pak podrobněji §1 zákona
ze dne 21. února 1870, ČÍs. 15 z. zák. pro Cechy. Určuje-li již v tomto
p-řÍpadě zákon přesně způso·b výkonu myslivosti, tím spíše dlužno opatrně
postupovati při jJropachtován,' honitby, kdy zajisté nebezpečí vybití revíru je vč-tší. Honehni výbor určí, zda jest myslivost propachtova1i z volné
ruky či veřejnou dražbou (§ 13 honeb. zák.). Že z volné ruky nebude
Dacht udělen každému, nirbrž že lmcle - cvšcm snad kromě nabíz~mé
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úplat:\-' - po \'ykc p-řitrtížc:rro k osoiJidtll vTdSllIOstem l:c!1azecov).'m-, pl~TIic
z povahy včci samé. Nejinak jest tomu, byla-li m:vslivost propachtována
\ eřejnou dražbou. Z6h:on sám činí 'ovšem zpusobilc.st p,:';.-:ht)TřoVLl zá-.
:v'islou POuze .na tom zda mu lze vydati honební lístek (§ 16, 28 horieb./
zák.). Leč honební ~\>bor 'může zajisté "hodně upravenými dražebnlrmi
podmínkami obmezitj' ohull uchazečů na pL na phslušníky téže obc~, •
téhc·ž okresu neh ve smě'rech jin:frclL Múže si po. případě též vyhraditi
prúvn, custoul;iti od dražby, nebnde-Ij pokle.dati vydražitele za způso
bilého, Zákon v tom směru obezřetnosti honebního v~rboru nikerak neOhlTiťzuje a nelze 'o;paóný úmysl z něho vyčísti, kdyžtě v případě, shc-ra
uvedeném (V:(Tkt)1l honitby společenstvem), tak opatrně si póčÍná. Zásada,
právě uvedená, byla by však zcela zvrácena, kdyby byl pndp,1cht mys1tvosti dovolen. Nastala by možnost obcházení zákona, jež i dovolání ku
konci svých vývo,dú připouští, pa'chtýi' by mohl zcela libovoln,;;, neohlížei-e se na zájem honehniho sp.olečenstva a tím i na zújem ver'cjný, dáti
mÝslivost v podpacht kOlmukoliv, výběr pachtj'řú společenstvem stal by
~~e zcela bezvSrznamný"m a rev;l' hleděl by přečasto vstříc vy'plenění.
Tím není řeč'eno, že by snad nemohly nastati i přípatd~v opačné, jak uplatňuje dovolání, tvr,díc, že žalo,vaný podpachtýř zvelebil revk, žalujícím
pachtýřem vybitý, leč to, jsou pHpady řídké, nehledíc k tOmLl, že jde
o pmrhé tvrzení, jehož podstatností netře1ha se obírati, ježto tu jde pouze
o zásadní řešení otázky právní, již ostatně dlužno řešiti je,dnolitě. výVOdy dovolání, pokud zaibývaií se, právem, pIatným" na Moravě ,a ve
Slezskll, jsou zcela liclúrmi, Ideť o zcela různou úlJravu práva, a netřeba
se jimi zabSrvati. Z dúvodů uveden$rch trvá. ·dovolací s,oud při svém ná- zoru, že pcdpacllt myslivosti není do,Volen, vysloveném již v ro.zhoc1:l1'utí
z 29. října 1919, č. j. Pv I 492/19/1 Čís .. 309 civ. sb.
Čís. 18,57.

, Pro nárok na dodání určitého množstvi zastupitelný'ch věcí jest
pUS!Lla exekuce pouze dle § 346 ex. ř., nikoliv dle § 353 ex. ř.

pří

(Rozh. ze dne 19. září 1922, R II 311/22,)

s o Ll d

p r v é s t-o I, i c e }Jovo,lil exe.kuci zmocněním vymáhajícího vě
by si na dlužníkův náklad 'oiJa,(řil odjinud 10.000 kl!: vinného kamene. l~ e k II r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D fl vod y: Stěžo
vateli llu-tno přisvědiČiti v tom, že dle exekučního řádu nelze př-isouze,n}'
nárOlk na dodání 10.000 kg vlnnéllO kamene vymáhati exekuoně tím způ
sobem, ahy žalohu; byl zmocněn, toto zbo'ží si prostřednictvím jiné firmy
Ha účet firmy žalované 'o;vatřiti. 'ťxekuci na vydání movitých :věcí lze
vésti jenom cJe §Š 346 a 347 ex. L totiž Hm zpÍ1s,obem, že výkonniT orgán
tyto věci dlnž,níku odebere Jl vymáhajícímu věřU~li odevzdá. Kde tako'vÝ
zpúsob exekuce' není možnSrm, ne'Zb-§~vá., než aby\rymáhající věřitel uplatňoval svou š'kodu dle §. 368 ex. ř. Že nemllže vésti exekuci způsobem navrhovaným, kiterý v § 368 ex. ř. jest upraven, jde zřejmč na jev'o, z nadpisu § 353 ex. ř., podle kterého tento zpúsob exekuce platí jenom pro
vydo,bytí jiných iecnání, než která v S§ 346 a 352 ex. ř. jsou zmíněn'a, a
neplatí' tedy pro nároky 11Ia vydání movitf-cll včcí, l:pravené v §§ 34f}
řitele.

•

až "3~8 ce;. ř. Z materiaJi.í k §§ 346 až 348 ex. ř. plyne, že dříve platné exekuem pravo, které nákup zastupi;teln~'ch věcÍ moviti'cl1 na účet dlužníka
v § 30~ vš. s. 1-. připouštělo, bylo úmys.]i-lč změněno; tím zpusobe~, že
toto pravo b~ylo vymáhajícímu včřiteH vzato.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhovčl dovolacímu rekursu.
Dll \' o cl y:

~~ekurs není -D<1úvodněl1, rozhodnutí rekursního so:u,du jest úplně
spravné a v zákoně odůvQ·dněno, a stačÍ :-.;těžovatellku poukázati na dů
v?dy leho, v nichž se vhodným rozlišoyáním nároků dle § 346 ex. ř. a
nar-o:ku na vykonání »jil1\}'ch« činft dle § 353 ex. ř. děie v~rslovnč zmÍ-nka
o tom, že dle materialií k ex. řád" byl pro nároky 'na' dodání určitéllo
množstvÍ veCÍ' zastuJJiteln~r·ch pořad exekuce po roznrr:ll § 353 ex. ř, dle
dřívějšího práva (s 308 všeobec. soudn. ř.) přípustný·, L1l1rvslně vYIO~čell.
K vyvrácení v):'voclů stčžovatelky budiž uveden doslo;v dotyč-ného odsta vee mate'rialii str. 581 a 582. "Dlužno-Ii plniti věci dle druhu určité n'e?ODOrUčuje se věřitele zmocniti, by věci, dlužníkem nespliuěné, na 'ú'čc,t
iEho nakoupil (srv. předpis § 308 vš. S. O. Užívá se bez to·ho tohoto dovolení již dnes zřídka. Takový předpis mčl by v zápětí, že předem mu~
sil;), hy· býti () tom jednáno, za kterých podmínek se taková koupě státi
mHze a musIla by pak ještě žádána b}cti }istá soudcovská kontrola při
provedení koupě. Vznikají další obtíže, zda prodej správllč vYikonán bYl;
j1Y:C?ovi:tě při zbožr a papíreCh, jež podléhají kolísání cen' p,řichází pak
take moment včasnosti v 'Popředí, a k o n c č n ě spl -Sr V á n á h,y a d' ,a
Drozatím vynaložel1'Ý'cl1 penčz na koupi s náhTad,ou
in t c r e s e.« Bude tudíž jednodušším ,ul k vyvarovánÍ' se těmto obtížím
žádoucím, ponechati vYlmáhajícímu věřiteli, jak si vyplní me'zeru jež llllU
odepřením plnění dlužníkem' vzeš}a. Z těchto důvodú a vzhledem ~a snadnějŠÍ procesuálnÍ plfokazatelnost příslušn}'ch nárolkú na náh·radu '~kodv
dle llového soudního. řízení bylo upuštčno od pr·evzctí § 308 vš.. s. ř. d~
soustavy nnvého ex. řádu. Z cit. motivů vyplÝvá zřejmě ne'o:právně,nost
stížnosti a netřeba k vyvrácení v ní obsažených právních úvah ničeho
d,í.le přičiň ovatL
'
Čís. 1858.

Náhrauový zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n,
Proti usnesení rekursního soudu o výpovědi ze zabraného maje,(ku,
.Iež doručeno bylo před účinností novely ze dne 13. červ.ence 1922, čís.
220 sb. z. a n., přípustným jest rekurs. na. Nejvyšší soud. Lhůtu k tomuto
rekursu dlužno počítati ode dne doručeni napadeného usnesení.
NáležitostI výpovědi jest posuzovati dle předpisů, plativšich v dobii
jejího podáni.
O\ozh. ze dne 19. září 1922, 1\ II 362/22,)

s o li d p r v é s t o I i c c doručil ho.spo·dařfcí osobě výpověď Státního
pczcmI"ového úřadn ze zabraného m'ajetku. R_e k u r s ll' í s nud usnesení
potvrdil.
N e j ,: j.: Š Š í s o II cl nevyhcvěl dovo},adn:u rCrkursu.
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•
Důvody.

Dle § 20 zúk. ze <lne 8. dubna 1920, čís. 329 sb.' z.a n. byla stížnost
z rozhodnutí krajského so,udu vylou·čena. Zákonem ze dne 13. července
1922, čís. 220 sb. z. a n. bylo toto omezující ustanovení zrušen'o a zákon
ten vešel v působnost dne 19. srpna 1922. Napadené usnesení doručeno
stěžovatelce 16. s'rpna 1922, kdy nový zákon ještě vyhlášen a tudíž v pů- I
sobnosti nebyl, i mohlo by se tudíž dovozovati, že dle původního zákona,
jenž tehda ještě plně platil, byla věc s konečno,u platností vyřízem, zejména že, když dagí stížnost byla v zikoně 'Odepřena, ihůta re-kursn].
ani běžeti nezačala, ,a' že tedy na věci ničeho nemění, že' v Době, po kterou
by lhůta rekursní běžela, kdyby rekurs dopuštěn byl, zákon se změln;l
a další reku,rs dopnstil. Ale, lze též souditi takto: Zákoln nový dopustIl
rekurs a přiznal tedy pmstřede,k ten ve všech případech, třeba již vyřízeny byly. Avšak poněvadž n"m:á takového ustanovenQ jako zákon ze
dne 15. dubna 1920, čís. ill1 sb. z. a n. čl. II., že, bylo-li usnesení! rekursního soudu doručeino pře:d účinností záko;na, počíná lhůta k dovolací
stížnosti dnem jeho účinnosti, dlužntl lMtu tu ve všech přívadech počítati
podle obecného p'ravidla, tedy od doručení usnesení. a stížnost dovolací
pokládati za' včasnou, podána-li ve lhůtě té. A tomu v tomto případě tak
jest. Nejvyšší soud pak podle pravidla, že v pc·chybnosti dlužnoi v takových případech přijmouti výklad pro postiženého ptíznivější, roz,hodl .se
PIO tento výklad, a dlužno tedy ve věci samé mmati. Dle § 20 puv. zak.
bylo lze podati stížno,st proti výpiJovědi jen z důvo'du, že při ní nebylo
šetřeno ustanovení "tohoto· zákona«. Nemohlo 00, tom býti pochybnosti, že
se tím riemíní vůbec všechnw ustanovení tahalto z,ákona, nirbrž, právě
jen ustanovení jeho o v Ý p 'O v čd i, tedy p,ředpisy části I. c) (§§ 12-25).
Ale protože nicméně rekursní soudy, jak z důvodové zprávy k cltované
novele vyplývá, chápaly předpis ten i jinak, předepsala to novela ta nyní
výslovně (§ 20 pův. zák. v jejím znění). Předpisů části j,. ~) - roz,;mí
se ve znění původníh'O zákona, nebo! v době, kdy usne'sem rekursn,ho
s'Oudu vydáno t. j. dne 6. srpna 1922, novela ještě vyhláše'na a tlldíž
v účinnosti neby'la -' však šetřeno bylo. Nebo! co dovo)ací stížnost
vytýká že stěžovatelce nebylo doručeno oznámení v. § 2, ba že runi podáno n~bylo, nepatří sem, prolože nespadá pod předpisy části I. cl. § 23
podmiňoval výpověď jen tím, aby už vykonána byla poznámka záhoru
neho, převzetí neb aby se aspoň současně s výpovědí zařídita'. A tu když
soud rekursní rozhO,doval, poznámka převzetí už provedeua byla, neboť
dle přípisu ze1!1rského soudu v Bm'ě ze dne 22. července· 19'22 nařízena
byla již usnesením ze dne 10. července 1922. Tím bylo zákonu úplně
vyhověno, nebol vlastně a správně teprv rekursní soud rM:hoduje o platnosti výpovědi, prolože soud o]oresní nemá se, o ní co usnášeti, nýbrž
ji pouze doručiti (§ 18) a' nezkoumá tedy jeií podmínky a ináležitosti. Novela ar'ci v § 23 za podmínku výpovědi klade neo teprve 'poznámku pře
vzetí, nýbrž přímo hne'd podání (ne doručení) oznámeni dle § 2, al,:
to předně nemá y,S'Tznamu, protože právě na oznámení dle § 2 s?ud ma
sám od sebe poznámku převzetí naříditi (§ 3), ale i kdyby to' vyznamu
mělo r.elze k tomoll přihlížeti, když novela nepůsobí nazpět. Přirozenost
věci 'vYžaduje, aby se náležitosti výpo,vědi posuzovaly dle předpisů v čas
jeiího podání plativších, nehoť jen těch se <mohl Státní pozemko'vý úřad

držet a zajisté oy to odporovalo úmyslu zakonodárce a prospčchu věci,
aby výpovědi dle staršího práva sprá'Vně podané pozbývaly účinku
nebo měly býti zrušeny a tak plány Státního pozemkového úřadu hatEíney.
Konečně uvedl Státní pozemkový úřad ve výpovědi, že nemovitost, o niž
jde, "má býti převzata« od něho dle, zákona záborového a náhradového,
i lze říci, že to možno považovati za oznámení dle § 2, jež ovšem dle
§ 19 smělo býti sloučeno: s výpovědí, při čemž arci otázku příslušnosti
tu rozbírati nelze (§ 2 vůči § 18). Slyšení stěžovatelky před vyd'áinÍm
napadeného usnese'ní' třeba' nebylo, neboť není podmínkou výpovědí, aby
otázka § II záh. zák .. které prý výslech p.Jatiti měl, byla vyřízena.

Čís. 1859.
Odpůrčí řád (cis. nařízení ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák.).
Není třeba důkazu, že by exekuce naprosto nevedla k cíl,i:, nýbrž s!ačí,
že by dle stavu v době podání žaloby nevedla k úplnému uspokojení vě
řitele.

Odporovati lze i právním iednáním smíšeným, pokud byla bezúplatua,
pOPlatky a útraty" zřízení smlouvy nelze v tomto směru poklá.
dati za úplatu.
Převodní

O~ozh. ze clne 19. září 1922, Rv II 131/22.)

Věřitel žalovalo, bez účinnost smlouvy; jíž postoupil dlužník nemovitost žalovaným, vyhradlv si výměnek, a opřel žalobní nárok o § 3 čís. I
odp. řádu. Žalobě bylo vyhověno: s o u d y vše c h tří s t o I i c, Ne jvy Š š í m s o ude m z těchto

důvodů:

Nesprávné právní posouzení věci spočívá dle mínění dovolatelú v tom,
oďvolací soud' uznal odpůrčí žalobu Alhína D-a přípustnou, ač podle
mínění dovolatelů žalo·bce nedokázal bezvýsledlnost exekuce podle § 8
odpůrčího řádu. Zjištěno jest, že žalobce vedl· proti Aloisu S-ovl exekuci
za'bavením a prodejem svršků a že tato exekuce neměla výsledku. Zjištěno'
jest 'O;všem dále také, že Aloisu S-ovi přísluší proti žalovaným manželúm
Bedřichu a Marii S-ovým nárok nadť!chod měsíčních, předem splatných
60 K', a tu tvrdí dovolatelé, že žalobce ani se nepokusi,l, vésti exekuci
na tento důchod svého dlužníká, pročež podle mínění dovolatelů není
zde' podmínek § 8 odpůrčlho řádu pro jeho žalobu odpů,rčí. Dovolatelům
"elze přisvědčiti. Podle § 8 odp. ř. Iest Albín D: oprávrrěn k žalobě odPŮf'čí, pokud předpokládati dlužno, že exekuce do jmění Aloisa S-a nevedla by k úplnému uspokojení Albína D-y. Z jasného znění tohoto zákon,ného u'stanovení plyne, že není třeba důkazu, že by 'exekuce naprosto
nevedla k cíli, nýbrž stačí předpoklad, že b v nevedla. k úplnému uspokO.iení žalobcovu a že tento předpoklad musí zde býti v dohě podání
žaloiby. Poněvad'ž však důchod Aloisa S-a je splatný vžďy jen částkou
že
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a není zjišti'::nn, ;;;" .-, 1")'111)110-'; mp"i-r";nl('h "pl~ítek- po tn K
bylo v době podání odpúrčí žaloby Albína D-,a splatIlO a Aloisll S-ovl
nezaplaceno. nelze, i kdyby exekuce na tento duchnd Aloisa S-a b:-/la
dle '~ 330 ex. ř. přípllstna, míti za to" že by vz\:ledclm na útraty, ktere
by vzešly vedením exekuce, byl žalGbce Albín D, měl z ní v době podání
tétG odpůrčí žaloby vilbee nějak~' hmotný prospěch, Dle zjištění nižších
soudil má byt. 1 důchod Aloisa S-a' jen CeillU 800 K rOčllč, takže by dle
§ 330 ex. ř. bylacxekucc připustna jen do výše ZOO K ročně. Cekati
s po'dáním odpúrčí žaloby tak dlouho,až by vyčerpal exekuční prostředky
k dubytí eelé své pohledávky, nebyl povinel!, neboť odpůrčí řád neobsahUje takové povinnosti, naopak omezuje v Š 3 právo žalobní na dvo:uletou lMtu, kteron v § 9 jen za podmíuek tam llvede,nýeh pro,dll\!žuje
o další dva rGky. Dovolatelé suaží se d"le dokázati, že odvolací soud
neprávem užil. ustanovení § 3 čÍs. 1 'odpúrčího řádu. Dovolatelé projevují
mfnčnÍ že 'AÚ.ouva o z.řízenÍ ,důchodu je smlouvou ,úplatnou, a že tedy
nelze
odporovati na základě odstavce čís. 1 § 3 Gd,p. ř., předpokládají
cího nedplatná opatření dlužníkova. Dovolání jest nedúvodO'é. Poukaz
dovo!atelú na § 1267 obč. zák. nemlI že míti úspěch, nebof v tomto § 1267
jest n'Vedeno, že snilonva jest úplatnou nebo neúplatno,u podle toho, slítím však není vyloučena možnost
beno-li vzájemné .plněni čili nic;
smlouvy smíšené, sestávající č{lstcčně: z jednání úpIatného a částečně
z neúplatného poskytnutí majetkové výhody jednou smluvní strano,u
druhé. Takovouto smÍše'nou smlouvou je právě odstup,ní smlouva, uzavřená mezi Aloisem S-em a dovqlateli, neboť tito převz.ali sice touto
smlouvou vzájemná plnění, ale, podle skutkov\Tch zjištění soudů niž'škh
tato plnění neodpovídají hodnotě plnění Al'oisa S-a a dle úmyslu stran, ze
skutkových zjištění soudnkh zřejmého" nemě~a jí odpovídati, poněvadz
právě co do rozdílu hodnot zamýšlely GM strany neúplatné poskytnutí
majetkové vývody dovolate1ům. Že tento úmysl stran nebyl v tomto.
sporu tvrzen, jest nerozhodno; že Y:(Tsledek předsevzat}'ch prúvodů dokázal pru,,"ý opak, jest nesprávno. V § 30 čÍs. 1 odpúrčíbo zákona ze
ďne 16. bř'eZJrra 1884 čís. 36 ř. zák. bylo· výslovně uvedenG, že odporovatelnost podle tohoto zákonného: ustanovení vztahuje se i na ony smlouvy
dlužníkovy, jež jsou smÍše1lliY z úplatných a ,neúplatn~'ch, pokud jeví se
býti neúplatnými. To!o výslo·vné záko,nné nstanovení nebylo dal § 3 čís. 1
nového ,odpůrčího řád,u' z roku 1914 pojato jen 'proto, poněv,adž se IPo:zumÍ
samo sebou. Smlo,uvč odstupní, nahoÍ'e uvedené, lze, tudíž po:dle § 3 čís. 1
odp. ř. odporovati potud, pokud přichází v úvahu jako sml'ouva neúplatná,
tedy v příčinč oné části hodnoty, nemovitostí, pokud se t:~rče 'polO'vice
nemovitostí a příslušeuc-ství jejich, jež převyšuje dluhy a břemena, dovolateH ve smlouvě té převzatá. V těchto mezích hyli dovolatelé Aloisem
S-em obdarováni Ve smyslu § 3 čís. 1 odp ř., tím byl Alhín D. jako jeho
věřitel poškozen a účelem jeho odpůrčí žaloby jest, odstraniti překážky,
jež hrání jeho uSIlGkojenÍ. Mínční dovolatelů, že převo;dní poplatky 1405 K
a útraty řízení smlouvy o,ďstupní 651 K 80 h mčly býti sraženy s ceny
nemovitostí" je·st mylné, neboť tyto závazky vzešly sice dovolatelúm
:n:ásledkem' uzavření smlouvy odstupní a jmění jejich 'bylo jimi zmenšeno,
ale nebyla to břemen-a, je,ž by byli smlouvou OnO{1 pře'Y:lali na srážku
z postupní ceny, pročež nem,ů,žc b-:(rti na nč vzat zřetel při zodpovědění
otá2Jky neúplatnosti smlouvy dle· § 3 čís. lodp. ř.
měsíčně

Ji

Čís. 1860.

Nemovitost není pOjištěna a nepřechází povinnosti z pOjišfovací
smlouvy na nabyvatele nemovitosti, jde-li o pojištění proti povinn.ému
ručení. třebas v něm byly zahrnuty i nárOky na náhradu, žádanou na
pojistnílíU jako vl.astníku nemovitosti.
(Rozh. ze dne 19. záf'í 1922. Rv II 164/22.)
Rolník Jose1 L. starší pojisti] v květnu 1919 u žalniící pojišťovny
svťrj zemčdělski' provoz proti núsledkůl11 zákonné ručební povinnosti, dále
,nemo·yitosti, mrtvý i živiT inventář a skvosty proti vloupání. V .prosinci
1919 prodal Josef L. starší nsedlost žalovanému Josefu L-ovi ml., na
nt.mž se žalobkyně domáhala zaplacení dlužn~Tch pojistnýTch premií. K mczjtirrnímu návrhu žalobkyně uz'nal pro c e sní s o II d p ľ v é s tol j: c e,
že POjišťovací smlouva, již žalobkyně Hza vřela s Josefem L. stmršÍm, ,není
po právu vÍlči žalovanému. O d vol ,2 c í s Co II ,d rozsu:dek potvrd-il. D úvod Y: Odvolatelka odporuje předem uázoru prvního. sqlldce, že· tu jde
o. pOjištění hospodářského podniku, že však ustanovení § 123 poj-. ř.
zde nelze použíti, jeliko,ž ještě neplatí. Dle náhledu žalující strany jedná
se zde' jen o' pojištěni hospo;dář'Ské usedlosti a všcobecná ustanoveni §§ 64
až 66 poj, ř., jež se vztahují k take'vé usedlosti, pr~' jsuu již pl.atni. Názor
p'rvního soudce jest však (tplně sprá"V'n~9m. Jak v pojišfo,vaCÍm návrhu
tak v pojistce mhlví se v}Tslovně o pojištění hospodářslkéh.o lJndnikn,
v pOjišfovaCÍm úpise o pojjště'nÍ »hospodářství« a té?, v žalohě jest ř-eč
II r;ojištční žalovaného jako hospodáře' a nikoliv jako majitele usedlosti.
Ve Vysvčtlivkúch býv. ministerstva spravedlnosti k pojišťovacímu řádu
jscu u § 123 hospodáh uvede,ni jako podnikatelé, kteří se dají pojistiti
proti ľu'čenÍ zo svého podniku. Má-H soukromník nb~,'tn~1 dům, sluší z.ajisté jcn mluviti o -pOjištění usec1losti,ďú-H dúm pOljistiti proti ručcn'Í. Jinak
se má věc, je-li s usedlostí SPOj211 podnik. Právě provoz podniku zavdává
častěji příčinu k p'ojištění proti ruče ni, tak při usedlosti, jejíž majitel provozujc-obchod nebo, živnost a stejně u ro;lníka, s jehož used-lGstí jest spojen
hosPQldářský' podnik. Pojištění 'podniku jest, jest-li rraiitel usedlosti zároveň
podnikate.Jem, širším p.ojmem, k němuž se' vztahUje zvláštní ustanovení
§ 123, které však ještě. neplatí. Má-li však pojištěn býti podnik, nelze
použíti všeo:becu~'Ch ustanove;ní §§ 64 a 66 poi. ř., jež se vztahUjí jen
k usedlosti bez podniku. Co se však týče pojištění iuventáře usedl'osti
proti vloupání, jest rozJ-rcdně ne,spráVn}Tm názor 'Odvolatelky, že pojištění
inventáře přechází na nástupce usedlosti jako pOjišttnÍ usedlosti. Z uvedell}'ch' vysvětlive;k k pojiš,ťovacimu řádu vypl:(Tvá, že ustail1'O\rení § 66
(2) má za účel, hy příslušenství lls6dlosti sdílelo osud hlavuíeh včei, a to
prGti ustanovení § 67 pej, ř.,dle· něhož při movitých vč cech pojištění nepřc,chází na přejímatele. Zde však není usedlost pojištěna proti vloup2ni,
nýhrž jsou zde pojištěny svršky, v pojišťovacím úpise uvedeué. Vysvět
livky to líči takto: »H:\mntné movité příslušcnství lze ostatně též pojistiti
pro, sebe, pak G něm· platí ustanove,ní § 67 poj. ř.« Ale ani z ustanovení
§ 14090bč. zák. nelze ďovozovati, že žalovaným pOjištění bylo převzato,
jak odvolatelka míní. Ustanovení to jedná jen o převzetí dlll'hú podniku
a nikoliv téŽ o převzetí závazkú právního. předchůdce. Dluhy jsou pe-
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něž-ním i závazky,
.
z pojištění k nim nepatří. S otázkou splatnosti nemá to mc C!~~t!, ,Ja" to
odvolatelka správně tvrdí. Také pújiSku, v anuitách splatnou, SIUSl nastu!,cI
převzíti, jelikož již tJ'Vá po pr~vu,. aniž by ?y!a .splatn?u. T,omu: v~ak "
tak není ani II bu:doucích plfemu, aD1 II budouCl UIllze z naremm sm~ou ... y,
uzavřené na několik let. Neprávem konečně uplatňljje odvolate,l~a, z,e za,- ,;
lovaný vstoupil do závazku právního předchúdce lín;, že. nevr~tJl, zalob- w;
kyni ani do,datek k pojišfovacímu úpisu, jemu zaslany, ~illl dotycnY dOPIs.
Žalovaný, jenž p,ojiš,fovacích úpisů vůbec mkdy, ne;n~l, nebYl, ~ovmer.,
na dopis žaJo:bkyně odpověděti' a nemůže' proto byh recI o uznam povmnosti mlčením.
Ne j v y Š š í s o u cl ,nevyhověl do'volání.
V'"

.,

Důvody'

- ilodle smlouvy '0 pOjištění 'proti povinnému ručení ~.sou, sic~ v tomto
pod!štění zahrnuty i náklady na náhra~:r, ž~dano~, P,o pOjlstmku jako vlast=
níku nemovitosti, k provozu hospodarstv! sloll.ZlcI, ale nap;os!? pochy
beným jest, dovo'zuje-li do,volání z toho" že slusí ~roto pokl~d.ah ! .nemovitost samu za pojištěnou po rozumu § 64 pOJ. zak. O pOjlste~1 ve.cl l~e
mluviti jen, je-li pojistitel zavázán nahraditi škodu, kterou Drp! p'oa!stmk
na věci samé jejím poškozením nebo její ztrátou .. P,:dle smlo,:VY byla
však žalovaná pojišfovna pouze povinna, nah;adlÍl. skodu, zpuso?en~u
nemovitostí
poškozením třetích osob, nebo C1Z1Ch veel, pokud pOjlst~ik
l
za ni ručil nikoliv však škodu, jež pojistníkn samému vzmkla poškozemm
nemovitos'ti.Nemůže tedY býti o tom ře-d, že pOjištěna byla ~a;na nemovitost a důsledkem toho ani o t,om, že podle' § 64 pOJ. zak. preslY povm·
nosti 'z 'poHišťovací smlouvy na žalnvanéhn jak~ nabyvatei}~! ,nCL111QVl!?stl.
Že nelze ani použiti ustanovení !i 123 (3) p'oj. zak., - klere by ;,d.e jl~ak
platilo je,žlo předmětem smlouvY jest pojištění ručení,.ze zemedelskc~~
podniku. proto, že toto ustanovení nenabylo dos~d ~~.l~Hj'OStr,> bylo JIZ
řečeno v nižších stolicích. Dlužno. :proto lTIít1 za to, z~ POJ1sfOVaCl sn~louva
zanikla podle § 63 poj. úk., poně,vadž pojistník, ZciZ1V usedl,",st a pr.~s!a:,
na nf zemědělský podnik provozovati, pozhyl zájmu na, t?~!to palIstem.
eG se týče smlouvy o pojištéll'í proti kráde,žím vloupam, .pl:yne nejen
z doslovu smlOUVY, nýbrž i z podstaty pojištěnéh,: nebezped, že se nevztahuje na usedlost, nýbrž jen na uvedene tam veel mov!te. Podle § .67
poj. zák. uhasla i tato smlouva. Když obě s,!,louvy z~lllkly, nemohly
závazky z nich přejíti na žalovaného ani po~le § 1.~09 obc. zak., I kdyby
bylo lze, připustiti, že by jinak bylO na ne POUZ1Í! tohoto. usta~ove~l.
Že žalovaný nepřevzal závazku z 'Pojišťovacích 9mluv ml;:ky hm, .ze
zaslaný mu ,dodatek k pojistce bez námitek podržel a newaÍ!I, vylozlly
již s.pr'ávně nižšÍ' s.o.udy.
Čís.

1861.

Důležitou příčinou dle § 1154 b) obě. ,zák. ve znění § 1. zákona ze ?11e
1. dubna 1921, čís. 155 sb. z. a n., týkající se os.o.bY zamestnanCovy, lest
též povolání jeho k činné službě vojenské za moblhsace.

(Plenární usnesení ze dne 26. září 1922, čís. pres. 504/22.)

~---"--""'-V'zljle-clěll1 kú-~k:óIísave praxi nižších soudů požádalo

ministerstvo spravedlnosti nejvyšší soud, hy v zájmu jedno,tmlsti soudních nálezů rozhodl
v plném zasedc,ní otázku, zda povolání zaměstnance k službě vojenské
za mobllisace je důležitou příčinou ve smysl'u § 1154 b) obě. zák. ve znění
zá,kona ze dne 1. ďubna 1921, čís 155 sb. z. a nal',. První preSident nejvyššího soudu

pře·dložil

otázku 'plenárnímu senátu, jenž -k ni

přisvědči1.

Důvody:

Nejvyšší soud ro·zholdoval několikráte' o tom, zda povolání zaměst

nance k

činné službě

vojenské za mobiHsace bylo pokládati za

důležitou

příčinU' § 1154 b) obč: zák., a 2JOlďpověděl otázku tu ve všech případech
důsledně kladně.
č. j. R 414/22, a

První' rozhodnutí shlo se usnesením z ll. dubna 1922
bylo jíž později ll'ěkolikráte v témže smyslu rozhodnuto.
Veškerá tato r",zhodnutí vztahnjí se pouze na případy nástupu vojenské
služby z a lm o, b i I i s a c e, jichž týče se též dožádací dopis ministerstva
spravedlnosti. Plenární senát přidává se k názoru vyslovenému těmito
rozhodnutími z ,následovních důvodů: Zákon ze dne 1. duhna 1921. čís.
155 sb. z.a lil. nedává zněním svým podnětu k pochybnosti, že by povolání k slu'žbě vojenské za mo,bllisace zás",dnč nebylo důležitou příčinou
týkající se osoby zaměstnancovy, pro ktemu nezaviněným způsobem
nemůže vykonávati služeb neb práce. Důvodem výhody poskytuuté
§ 1I54/b obč. zák. je vzhledem k jeho všeobecnÉmu znění každá příhoda
zaměstnancem nezaviněná, udavší se v jeho osobě a bránící mu v dalším
výkonu služby nebo práce. Ježto zákon činné služby vojenské výsLovně
nevyloučil, jest pod všeobecný pojem dúle'žité příčiny zahrnouti i službn
tu. Názoru tomu nasvědčuje úmysl zákonodárcilv zjevný z přípravných
'prací j'tk k púvndnímu usta'novel1iÍ § 1154 b) obč. zák. ve zn ční třetí novely
k obě. zák, tak i zákonu ze-dne' 1. dubna 1921 čís. 155 sb. z. a n. V ma·
ter'laHích k této třetí novele je U § 1154 b) jako je.dna z důležitých příčin
výslOjvně jmenován nástup vojenské služby, a důvodová zpráva ze dne
12. března 192J, čís. 1827, podaná sodálně polW,ckým výborem o vládním
návrhu zákona, uvádí mezi pří-pady, jež "bývají taxativně zařazeny do
kolektivních smluv, též povolání I, činné služhě vojenské v případu mobilísaee, z čehož je patrno, že měl Ú'konodárce na' mysli i tento případ
jako důležitou příčinu, ač toho výslovně nepravÍ. Výklad shm", uvedený
odpovídá duchu, jímž nese se zákonodárství posledních dob, a jeh,u'ž
snahou je zlepšení a ullevnění spole,čenského postavení zaměstnanců,
hLavně dělnictva úpravou služebnkh a pracovních důchodů, a důsledkem
t'ŮIho zajištění těchto i pro případ nezaviněné nemožnosti dalšího výkonu
práce neb služby aspoň pro prvnLčas.,Není třeba šířiti se o následcích,
jaké by měla příhoda taková pr'G zaměstnance odltázanéna služné neb
mzdu, kdyby se meli najednou octuouti v ll'aprostém ned'ostatku hmo,!ných prostředků k živobytí. Těmto následkům má býti zabráněnousta
novením, že služební i pnacovní důchndy' mají h},ti zaměstnanci zacho!
vány po nějaký čas, by mohl snllze přejíti do nových poměr!1 vytvoře
ných přerušením práce neb služby. Snaha tato došla výrazll' nejprve IV záknnrré úpravě služehnfch pnmetú zaměstnanců vyššího řádu, a sice, v § 8.
zákona o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910 čís. 26 ř. zák.
a v § lL zitkona o statkových úřednících ze dno 13. ledna 1914 čís. 9
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ř. zak. HyiŮ' proto jén ollsiedkem po:kroku, ]ak~!m nesla se snaha z'j;ko','wdárcova o zlepšcl1Í' sociálního postavení zaměstnanclt a hlavně dělni'CŤv;l.

že v}'hocly poskytnuté zaměstnancflm shora ~m.enovanÝm ro;t;šířcny byl:,:
\' zásadě na zaměstnancc všech ostatní.ch ka,tegorií, byvše přizPůsolbenl-"
z'vláštním poměrúm těchto. Tak se stalo předpisem § 1154 b) ohč. zák. V"!'
znční třetí novely i zákona dnes platného, ovšem nebyla výho·da ta p~.,.
skv1nuta v}rs!ovnč pro případ nástupu vojenské službY, jak se stalo v zako~ech shora nvedení,ch, nýbrž byla výhoda ta spojena s kažMm pře
rušením práce prO' dúležiton příčinu nastavší v osobě zamčstnancovč, pOjd
ktcri'ž pojem je zahrnouti i nástup vojenské ShlŽby. Zákonodárce užívaje
všec}becného V}TaZU důležité příčiny předpokládal patl~ně, ,že nevzniknyou,
pochybnosti při rozhc<iování o tom, kdy je užíti předpIsu ~ 1154 hl. Pre~
to však již lOŤLská mohilisace zavdala po:dnět k četným sp-orům n;eZl
zaměstnanci a zaměstnavateli, kteří nc.uznávali voj.enské služ'by za duležitou příčinu, a rúznost náhledů v tomto směru přenesla se i na judikatur~
niJ.škh soudů. Dúvod k pochybnostem za,vdalo v první řadě ustanovem
§ 1 zákona ze dne 1. dubna 1921, dle něhož přísluší zaměstnanci náro"
na mzdu ne j v ir š e týdenní. Z tohoto slova »nejrvýše-« usuzovali někteN,
že může bS'ti llznánQ na náhradu mzdY též za kratší dobu, než t}!denJ1i~,
a že- rozhodUje otázka. j8.kou újmu zamčstnanec utrpěl tím, že beze sve
viny nemohl pracovati. Dúslcdkem této· úvahy dovozovali dále, že zaměstna'nec nastoupivší vojem:ko.u. službu neutrpí ujmy, je,žto dostává ·se
imu jako vojínovi ošetření a v~rživy státem, a že rodina jeho má dle
lJříslu.šný·ch zákonn:(rch ustanovení nárok na' 'vyživovaCÍ' příspěvky. Z uvedeného dŮVGdu nebyl zam:estnancům nastnupivšÍm vOjenskou služhu vů
l)ec přiznán nárok na mzdu po nástupu služby té. Zásada sho~a vyslo!vcna
~e zajisté v podstatě své správná, neboť zákon mluví o mzdč ne j výš c.
tSrdenní, uznávaje takto nárok i na mzdu ni'žšÍ, ~ lllC!1OU nastati případy,
v nichž zaměstnanci, u něho;ž na'Stalo pr-erušem prace, dle § 1 zakona
cit., dostati' se může, rovnocenné náhrady za ušlé služební neh pracorvnÍ
dficlIody ve IhíM hatší než týdenní. V takovém případě nelze zajisté
zaměstnanci přiznati mzdu' dle § 1154 b) za celou do·bu týdenní. Jiná jest
ovšem otázka, zda za,opatI-cní poskytované státem vojínu činnou službu
nastotlpivšímu, po případě vyživovací příspěvky jeho rodině vY'plácené
jsou rovnocennou 'náh'rad'Ou za mzdu, již bral před přeruš-c'nim práce,
a hlavně zda. sel11'u jich dostane ihne·d. Vlastním účelem ustanovení toho
je zabrániti, by zam,čstnanec· heze své Iviny ne'octl se bez prostředků,
a to múžc se státi i při nástupu činné služh:}"'- voje·nské, zejména za mobilisacc. V tomto příp,adě bývají nastupující vojÍ'ni vyzýváni' vyhláškami';'
bY přilnesli si nejen potraviny na něknlik dní. n-s'rbrž i věci potřebné k prvnímu nutnému zaopatření, ku př. obuv, přikrý'vky a pod., z če,hož jest
patrno, že se jim plného zae-patření i'hnc,d ncd·ostane. Podobně může
nastati pří'pad, že i vyživo,vaCÍch příspovkú nedostanc se rodině zaméstnancOjvě ihned, takže mohla by bý,ti po ,nějaký čas bez pl"ostřcdklI k výživě. V takovS'ch případech nelze zaměstnance odkázati prostě na z(~
opatře,ní a příspěvky, jichž se mu a jeho r,odině dostane teprve pc'zději,
nýbrž je nutno, hy se mu po nějakou dohu dostalo. nczkrá1ceného prIJmu
služebního nebo pracovnlího. V jin~rch případech 'múže b:ý'ti rozdH mezi
Im:z.dou zamc'stna-ncovou a pi'íjmy lJoskytovaný'mj mu jako vojínu tak
značrý. že by rodina jeho pro první čas mohla strádati nedostatkem,

zejm~na kde bylo·· zamčstnanci se vybaviti p'ro první čas z vlastních
]lr~stredkfI. I pm tento případ má b)'ti vypomoženo předpisem § 1154 b)
?~C;,: Z}'k·.9 tom ybude .nutno uvažovati v každém jednotlivém ·přÍpadě
Z\, ~dst:. \ ~~ol~ecn: TI,elze však zaopatření vojÍnovu a vyži'vovacím pří
spyevkum pnkladah vyz,nam tak znaČn}l. že by tím ·vyloučen byl nárok zan:estnance nastOllpivšího služhu vodenskou na mzdu dle § 1154 b) ohé.
:;:ak. Nao.pa~ jest vzhledem k účeli tohoto právního předpiSU míti za to,
ze "r:;:a z~?1est~anci dle možnosti b}'ti usnadněn ptechod do změně'ných
p0tyIeru zlvotmch, a že pří-sluší mu nárok na mzdu PO celou dobu
"T Š' 1l5~
vytčenou, jakmi'l-e
mobilisace nastoupí slu'žbu vojenskou.
]';?proste ]~sto.(y při rozhodování této otázky dosáhne se ovš'em jediné
z~~o.nno::,uprav~u si~e novelisací § 1154 b) obé. zák., hude-Ii jako dúlezIta pr,lCma vyslovne označen ;nástup služlry '\loknské za· mOlbilisa'ce
ay~bude-h sPol,u vytčeno, zda a jaké účinky mají výplata vyživovéťCÍch
pnsp~vků rodině za'městnancovč a r}patření vojínům státem poskytované
na naro!< zaměstnancův dle.§ !154 b) obč. zák. Další pochybnost vzbudll~ nař}ze,ní vládní ze dne 26, října 1921, čís. 383 sb. 2'. a n., ustanovuj:cí
v, ~'i 4, ze zaměstnanci, jenž pro vojenskou službu nemůže .Slvých sluŽQbll:ch povinností vykon~í.vati, nepřísluší žádný' plat, ncni-li prá~TnÍmi před
plSy neh ~ITlouvou .'·;tanoveno jinak. Ustanovení toto vykládají jiní v ten
smysl, !e poť prá~nitlIi předpisy rozn:rěti jest jediuě § 8 zák. () o,bch. pomocmclch a , II ZEtko o statk. úřednících, ne však § 1154 b) obč. zák. jenž
o vOjenské službě ncmá vý'slovného předpisu, j,ako oba citované zák,ony.
'Ve, sk.utečnosti není však důvodu, pro,č by nebylo rozumoU § 1154 b)
p~~~~mm pf~dpisem, o němž mluví § 4 uvedeného nařízenÍ. Předně není
pnv~i!ny, mltI za t?, že úmyslem zákonodáreovfrm vyjádřen:9m v temlto
nanze,Dl hylo, v;VhocJy poskytnuté zaměstnancům ponechati pouze obcl!odmm po;mocnt~kúm a statkovým úředníkům, odníti je však zamčstnan
cum o~tatmm. Nahled ten příčí se směrnicím, jimiž 'll'cse se, sQiciáIní zákono~aTstvi poslední doby, § 1 nařízení toho měl přinésti všem zamčst
n?~cur.n zab:zl?~,čenÍ. služ~bního a pracovního poměru, z něhož 'byli moblhsacl vytrzem, a SIce zakazem vSrpnvČ'di dané zaměstnatelel11. VýhOdy
té d(}s~alo ,s; dělníkůn:, kteři byli v, práci aspoň 14 dni (odsta'vec 'dru'hý
~ I), a; tutez do'bu' vyzadu]e I §, 1 zalmna ze. dne 1. dubna 1921 čís 155
sb. z. a ll., poskytu1ící nápok mi mzdu nejvýše tl'dcnní z čehož' ie ~utně
soudyiti, že I;ařízcnÍ ono mělo b:(rti Pouze rozšířením o~hrany 'Poskytnuté
zames~l1a?cu~: pr~ případ nástupu. služby vojenské a ro:zsáhlejším zabe.zpec:m~n zlvot;~'lch prostředků pro přechod do nOVých poměrů. § 4 (I)
~'One-ch~va ost~tn.~ v platnosti smlouvy služebnÍ. Není dilvndu míti za to,
ze .zame~tn.ancl, JIŽ 'před mo-biIisací v dúvěře v § 1154 b) obč, zák. ncV~l~'dn~i1! Sl smlolIvou mzdy pro ,·nějaki r ča'S po nástupu služby vojenské,
mel; bl'tI na tom húřC~ n,:ž ti. Idcří tak učinili. Nelze proto vyložiti § 4
Il'~nzem tn~1~) Jako ~zrusel1I neb omezeni výhod poskytnutých zaměstllan
cum,_ kvahf1kovanym 14c!ennÍ dOhou pracovní, z,ákonnýan! předpisem
§, 1104 ,ho) . ~ VylOll~iti pro případ 1l10bilísacc nárok jich na mzďu nejvýše
tydenm. Ucelell1predpl'su toho nemohlo býti jiné, než výslovně odepříti
naT~k 'na mzdu po ~ dobu y služb~ ;,'{)jenské zamesÍlIa'llCŮm, 11a něž vztahUje
se ~' 15~ h), za cas -presahullcl se-dmi dní a .omeziti tím na tutr;< duhů
mozI~e dusledky § 1 naříze'llÍ, .anebo odepříti l1<irok ten všem zarJ1.estnancum, na nčž uveden}r předpiS se nevztahuje,
o
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Nárok IJroti obci, převzavší rozdělování přiděleného uhlí, by vyplatila
kupní cenu, převzatou od iednotlivých odběratelů, jest nárokem soukromoprávnim~

(Rozll. ze dne 26. září 1922, P I 853/22.)

Žalobce pi-ene-chal žaLované obci pět vagonů uhlí, jím zako:upených,
žalovaná obec uhlí převzala a přidělila je dle u"čitéh·o kliče místním ob:
chodníkům k ro"prodeji na spotřebitele na uhelné lístky a vybrala kupm
cenu od oněch obcho:dníků. Proti žalobě na obec o zaplace:ní kupní ceny
vzne,sla žalovaná námitku nepřípustnosti pořadu práva, jíž s o li d p rve
s t o I i c e vyho'Věl a žalCYbu odmítl. Rek u r sní s o u d námitku tu zamítl. D ů vod y: Nai"ízením ze, dne 11. května 1917,Čís. 216 ř. zák. a 1. 'září
1917, čís. 369 ř. zák .. jimiž' upraveno bylo zásobování ?byvatelstva uhl;m,
koksem a briketami. nebyly ďotčeny předpisy hmotneho prava, zeJmena
občanského a obchc·dního, zákona o právních jednáních, nýbrž zove,den
pouze dozor jednak na obchody výrobců (těžař~kých společností, velkoobchodníků, rozprodej uhli po vagonech přímo z dolů obstarávaj,ících),
jednak dozor nad živno·stí těch, kteří dále obstarávají 'rozprodej lrhlí na
bezprostřední spotřebitele. Nebyl tu tedy zaveden podobný stav: jak~
při zabavení obilí, ani takový stav, jako při rekvisic\ch pro vowuskc
účely. Naříze.ním ze dne 1. září 1917, čís. 369 ř. zák. bylo o;bcím dovo·leno,
by i sant", jako soukromoprávný subjekt práva povinností o!'starávaly'
rozprodej uhlí spotřebitelům (§ 13), a uloženo jIm, aby spolupusoblly ?n
celé akci zásohovad (§ 19). Tím však 'né:byly prohlášeny smlouvy, v teto
činnosti obcí ujednávané za závazky ve,řejnoprá1vnL smlouvy -obcí o kOUPI
a prodej uhlí zůstávaly' i nadále smlouvami soukromoprávními, o nichž
dle § 1 j. n. jest rozhodovati pořadem práva. Kd"yby byl záko;nodárce
zamýšlel vyloučiti tato jednání z pořadu práva, zajisté by se v tom směru
byl VySlovil, jako to na pL učinil při náhradě za věcl dle § 6 nař. ze dne
24. března 1917, čís. 131 ř. zák. požádané.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl do'Volacímu rekursu.
Důvody:

Zřejmě mylným Jest názor stěž'ovatelúv, že v projednávané věci jde
dle § 24 mln:. nař. ze dne 1. září 1917, čí-s. 369 ř. zák.
j-est rozhodovati ,okresním soud'em v říz-ení nesporném, jak vysvítá jasně
z obsahu cit. předpisu, na nějž se proste pOll'kazuje. Rekurs jest bez-

,ení,. ziíditi v1'lstní dodatelny, pokud by Jich bylo· třeba, a přidělovati
spotrebltele· jednotlivým dodatelnám. Činnost tato byla obcím přikázána,
abl;" státní správa mčla zámku, že se rozdělení uhlí děje za šetření llřed
jHSU o tom vydan:(lch, v tom tkví ovšem veřejnoprávní povaha této
Cínnosti. Ježto však činnost tato vyžadovala dalších jednání, sloužících
k tomu, by uhlí bylo opatřeno (nákup) a rozděleno na jednotlivé spotře"
bovatele (další ZCizení), není pochybnosti, že tím byla uložeua obcím
i činnost, jež spadá čistě 'V' obor práva soukromého, což zejména zřetelně
vyniká v oněch malých obcích, lde obeho.dníků uhlím nebylo a kde (udíž
'lbec sama svou rozdělovnou nllcena byla uhlí spotře,bitelům sprostřed
kovati. Jak z předložených výnosů okresní politické správy a ze zjištění
soudu prvé stolice vyplývá, stala se obec jedinou a výhradní zaopatřova
telkou svého obyvatelstva a místních ústavů,poku,d jde, o uhlí. Tuto spotřebu vykazo'vala obec t. zv. obecným přehledem a na základě těchto
přehledů dostalo se obci úředních přidělů uhlí, jež bylo d;Qdavately přímo
na obec zasíláno anebo posláno na některého místního obchodn@,a jako
příjemce, avšak tak, že· obec byla o kaMé takové clo:dávce zpravena nádražní správou. Žalovaná obec sama uvádí, že upozornila místní obchodníky, by si uhlí dali z dolů přidělovati přímo a stali se tak dndavately
obecní aprovisace, ,což po.ukazuje zřejmě na obchod obstaravatelský pro
obecní uhelnou aprovi'saci jako komitenta. Když pak obec 'Svou uheln'ou
komisí u výkonu této činnosti vstupovala s obcho;dníky v takovéto poměry, že si jimi dala obstarávati dodávky uhlí, je-ž tito dnl11m neho velkoobcho,dníkům přímo platili, a tyto dodávky uhlí o,d nich převzala a iiným
rozdělo-vnám k drobnému rozprodeji přidělovala', jestovšerml ze, splnění
závazků z těchto právních poměrů vzešlých soukromoprávně zavázána.
O takový poměr jde právě ev projednáva'némpřípadě. Žalovaná ohec
ovšem nemusila v ten závazek k žalobci vstupovati, kdyby ho byla poukázala v příčině kupní ceny na ony rozdělov,ače., jimž dotyčné dodávky
uhií přidělila. Když však tak neučinila, může se žalobce zaplacení kupní
ceny domáhati jen na žalované obci.
Čís. 1863.

V řízení o propŮjčení nezbytné cesty nelze si stěžovati do. jednotlivých

zařízení prvého (po případě rekursního) So.udu, jimiž se připravují skut-

kové

O případ, Ů' němž

důvodný

i v ostatním svém obsahu a rozhodnutí [ekursního: soudu hovl

plně vě~i i zákonu. Usnesení rekursního ~oudu net!VTdí, že pr'oje,dnáv,any

nárok vyšel ze smlouvy trhové, mezi žalobce-ll a žalovanou 'obcí, správně
však posuzuje nárok ten jako nárok čistě soukr011loprávní. Cit. ministerským nařízením ze cine 1. září 1917, čís. 369 ř. zák. a nařízením
místodržitelství pro Čech", ze dne 26. září 1917, čís. 80 z. zák., bylo
uloženo obcím, spolupůsobitil při úpravě spotřeby uhlí, jak byla těmito
nařízeními zavedena, .~ to v těch směrecb, že, obce b",ly povinny, spolupů.sobiti při provádění dotyčných opatření a zejména upravo:vati veškerou
rozdělovací službu' pro- uhlí ll'vnitř obce včetně dovozu, doručení a oďne-

předpoklady

pro

konečné

rozhodnutí ve

věci

samé.

(Rozh. ze dne 26. září 1922, R I 1088/22.)

S o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh na ~ropůičení nezbytné cesty,
aniž by o něm zahájil řízení.. kdežto rek u r sní s o u d mu nařídil, by
o návrhu po zákonu jednal.
Ne j v y Š š í s o u d odlrítl dovolací rekurs.
Důvody:

Dle § 16 zákona ze dne 7. července 1896, C1S. 140 ř. zák. o nezbytné
jest rekurs přípustným pouze dra rozh(}dnntí ve věci samé (§ 15
zákona). V tomto případě rekursní soud talového rozhodnutí nevydal,
cestě
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n'{rhrž nařídil zahájeni~~rn~h-z-á-lreB-a-;---Ani -do
t~hoto rozhodnutí druhé stolice nelze si stěžovati ani do jednotlivých.
zařízení prvého soudce, jimiž se připravují skutkové předpoklady pro
konečné rozhodnutí ve věci samé. Dle § 9 zákona lze použíti zásad mimospaTného řízení pouze na j,ednání o propůjčení cesty z nouze a to jen,
pokud zákon neobsahuje odchylných předpisů. Co do přípustnosti opravných prostředků jest směrodatným § 16 zákona, jenž s vyloučením pořadu práva připouští pouze rekurs do rO,zhodnutí ve věci samé a upra~uje
zvláštní' rekursní řízení, jež umožňuje slyšení druhé strany. Tyto pred- .
pisy platí dle odstavce pátého uvedeného § i p~o opravné pr,ostř~dky
do usneseni druhé stolice. V tomto případě prvy soudce zamltI navrh
na pro.půjčeni nezbytné cesty, jak sám uvádí, před zahájením říz;ní,
kdežto rekursní soud nařídil, by o tomto návrhu po zákonu bylo jed~ano.
Dovolací rekurs jest tedy nepřípustný a byl proto odmltnut, coz dle
§ 14 pat. o mimosporném řízení měl učiniti již soud prvé stolice.
Čis. 1864.
Výpověď plné moci manželkon (§ 1238 obč. zák.) milže se státi i prostřednictvím soudu nesporného, jenž nemMe se však kromě doručeni
výpovědi věci

zabývati.
(Rozh. ze dne 26. září 1922, R I 1120/22.)

s o u ci p r v é s t o I i c e doručil manželi prohlášení manželky, jímž
mu vypovídala plnou moc ve smyslu § 1238 obč. z{!k. Rek u r sní s o u d
usnesení potvrdil a N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúvod'y:
Způsob, jakým manželka má odpwovati správě svého manžela d~e
§, 123R cbč. zák., není zákonem předepsán, a dlužno míti za to, že stací
k tomu každá fOTma projevu vůle manželky, tedy nejen forma žalobY
nýbrž pouhého dopisu. Cesta výpovědi plné moci prostřednictvím s~udu
cestou nespornou není manželce zabráněna a proto jest i soud povmen
doručiti takovouto výpověď manželi. Pokud první a rekursn! soud souhlasně nařídili doručení: neprohřešili se nikterak proti zákonu a nelze
v jejich. postupu shledati zřejmou protizákonnost nebo zmatečnost, za
kterýchžto. předpokladů by byla jedině mimořádná dovolací stížuost dle
§ 16 cis. pat. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. z. přípu~tnou:; bylo ji pro,to ~~
mítnouti jako neodůvodněnou a dlužno tohko k vyvodum dovolacl s!rznosti poznamenati, že doručením výpovědi přestal nespornÝ úkon prvéh~
soudu a nebylo více jeho povinností, přihlížetI v nesporném! řízem
k otázce, je-li výpověď manželčina stavem věcí ópodstatněna čili nic. .
Čís.

1865.

Rybník, Jímž protéká veřejný pOtok, jest posuzovati dle zásad o tekou_
deh vodách soukromých.
.

!{ízením: správním jest postupovali tehdY, jde-li o uplatnění práva ve
smyslu voduího zákona. Jde-li však o oprávuění na základě soukromoprávního důvodu, jest přípustným řízení na soudě.
(Rozh. ze dne 26. září 1922, R I 1145/22.)
Proti žalobě, iíž domáhala se vlastnice soukromého rybníku, jejž protékal veřejuý potok, na žalovaném těžařstvu uznání, že mu uepřísluší
právo, odebírati vodu z rybníku, a že jest povinno se zdržeti dalšího
odebírání vody, vzneslo žalované' těžařstvo námitku nepřípustnosti pořadu práva, iiž s o udp r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o II d ji
vyhověl a žalobu odmítl.
N e j vy, š i s o u d obnovil usne~ení prvého soudu.
Důvody:

Pozemková parcela č. k. 541 rybník jest v pozemkové knize připsán"
do vlastnictví žalobkyně, _ žalované těžařstvo uznalo toto vlastnictvi
a uenamítalo, že by byla na odpor práva, jinými osobami nabytá. Proto
nelze důvodně pochybovati, že jmenovaný rybník, pokud se týče voda
v něm se nalézající (uzavřená), jest vodou so·ukromou po rozumu § 4
Jit. cl říšského a če'SkéllO zemského zákona vodního. Soudním ohledáním
bylo však zjištěno, že do rybníku vtéká a z něho vytékí veřejný potok,
Že tedy voda tohoto veřejného potoku protéká rybníkem" KCdyž tomu tak,
dlužno souhlasiti s názorem soudu rekursníhó, že rybník po,suzovati jest
dle zásad, platných pro tekoucí vody soukromé. Žálobkyně v dovolacím
rekursu o tom pochybuje, vytýkajíc, že žádný theoretlk a žádný soud
nemohl nikdy vysloviti, že rybník jest vodou tekoucí. Mohla se však
o opaku svého tvrzení přesvědčiti zdět vynikajících učitelů práv, jichž
částečně sama se dovolává, a z četných rozhodnutí nejvyšších so.udů a
povolaných ústředních úřadů správních (srv. Randa "Wasserrecht« 1891
str. 50, 80: Pražák "SPOTY o příslušnost« II. str. 223; Pražák "Wasserrechtliche Kompetenzfragen« str. 51; Peyrer "WasserrN,ht« str. 133 aj.).
Nevadí, že rybník má ještě jiný - neveřejný přítok, neboť nesejde na
tom, zda rybník jest tvořen pouze vodou veřejného. potoku, nýbrž na
tom, že tento veřejuý potok protéká rybníkem. Při tekoucích vodách
soukromých platí však právní pravidlo, že vlastnictví jich není výlučné,
nýbrž že jest podrobeno různým omezením v příčině užívání a odvádění
vody, jakož i bránění se jí, vytčeným v třetím 'Oddílu říšského a v druhém i třetím oddílu zemského zákona vodního, zejména v § 10 ř. zák.
a v §§ 10, 27 z. zák. Kdyby bylo mezi stranami sporno, zda přísluší či
nepřbluší žalované straně na vodě v rybníku žalobkyně nějaké právo,
v es I I y s I II t ě c h t o u s t a n o ven í v o· dní h o z á ko n a, šlo by
zaiisté a záležitost, vztahující se k užívání a svádění vod nebo bránění
jim dle zákona vodního, a v tom případě bylo by, hledíc k jasnému doslovu § 75 zemskéh'O zákona vodního, jisto, že rozhodovati o sporné
vtázce přísluší výhradně úřadům správním. Avšak z přednesu obou stran
plyne, ža žalovaná netvrdí, že jí k rybníku, pokud se týče k vodě v rybníku příslUŠí nějaké oprávnění ve smyslu vodního zákona, a že žalobkyně
se nebrání proti takovému domnělému oprávnění. V té příčině lze vy5(
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cházeti pouze z toho. CD.---s.1rilllY llvec1Jv V první "tolici.,----j.ežio_kJollill, co
bylo nově přednesen'o v řízení opravném, dle zásad platného civilníh~
řádu soudního nelze míti zření. Žalobkyně v žalobě tvrdila, že žalovane
těža!'slvo Odkrylo výtokovou rouru v rybníku, odvedlo vodu z rybníku
do potoka (jejž zahradilo a z něhož odvedlo všechnu vodu ·do svého v~ast~
ního rybníku), a když žalobkyně zase uzavřela ,:ýtok~~o~ rouru, o,~et !~
otevřelo a navrhla' by bylo uznáno, že žalovanemu tezarstvu nepnslusl
právo b~áti vodu ~ rybníku, že jest povinno, zanechati každého. dalšího
braní 'vody a ihned uzavříti výtokovou rouru. Žalovaná stran~ pr~ti tomu
namítala: a) že má od příslušného politického úřadu povolcn:, bratr v.odu
z potoku, b) že, jsouc vlastnicí sousedních poz.cmků: vykona~al~, P!.~~o,
bráti vodu z ryb n í k u pro svůj podnik na zaklade povolelll dnVeJSlho
vlastníka, městské obce v L. po 12 let a že také nynější vlastmce to
dovolila. Povolení politického úřadu, jehož žalované těžařstvo se do·
volává, týká se tedy dle jeho vlastního přednesu nikoli vody ,rYbniční,
nýbrž veřejného potoku, jak patrno též z rozho.dnut! okresmh? h,e1tmanství ze dne 28. října 1909. Otázka, zda je žalovaná strana opravnena,
bráti vodu z potoku, nemá však nic společného s o-tázkou, o kterou
v tomto' sporu jde, totiž s otázkou, zda přísluší žalovanému těžařstvu
právo, bráti vodu z rybníku a rušiti zařízení ~ybniční. ~el~ursní s;JUd
se patrně mýlí, předpokládaje, že jde o užívám, povolene zalovanemu
těžařstvu dotčeným rozhodnutím politického úřadu, a z toho dOVOZUJe,
že také jen tento úřad jest povolán rozhodovati o právu k tomuto UŽÍvání. PO,kud se tkne námitky, uvedené pod bl, tvrdí žalovaná strana
zřejmě právo k vodě v rybníku, příslušející jí na základě titulu soukr'Omoprávního (povolení vlastníka), ne však oprávnění vodní ve smyslu vo~
ního zákona. Nejde tudíž o záležitost, vztahující se k užívání nebo svaděni vody dle z á k o n a vod n í h 0';
žaloba jest žalobou zápůrČÍ' po
rozumu § 523 obč. zák., jíž se žatobkyně domáhá toho, by uznána byla
volnost jejího soukromého vlastnictví a nepřípustnost zasahování ž~lo
vané strany do něho,. Proto nemá tu místa ustanovení § 75 zemskeho .
zákona vodního. Jet v literatuře a judikatuře nznáváno, že ustanovení
to nevylUČUje nadobro příslušnosti soudní ve věcech, které Se týka}í vod,
nýbrž že přikazuje správním úřadům právě jen ty záležitosti, jež Se vztahují k nžívání a svádění vod nebo bránění vodě dle z á k o n a vo dní h o. Domnívá-li se žalované těžařstvo, že mu žalobkyně jako majitelka
rybníku způsobem, odporujícím předpisům vodního zákona, ,překáži v ~ží
vání vody veřejného pot o k a, po případě, že se žalobkyne v tom smeru
dopouští jednání trestného dle vodního zákona, jest mu zůstaveno, by se
domáblo odpo~oci u příslnšnýoh úřaďů správních; pro záležitost, která
jest předmětem tohoto sporu, pořad práva vyloučen ne n í.
Čís. 1866.

Výroku rozhodčího soudu., zřízeného podle spolkového zákona ze dne
1,5. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák., pokUd tÝče se maj!tkoprávníh,?sP~ru
ze SPOlkového poměru, lze odporovati pro neplatnost zalohou na radnem
sondě.

(Rozh. ze dne 26. září 1922, R I 1148/22.)

Žaiobě, by prohlášen byl rozhodčí výrok soudu úízeného, dle spolkového zákona za neplatný, procesní soud prvé stolice vyhověl.
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu,
by, vyčkav pravomoci, Ji znovu prOjednal a rozhodl. D II vod y: Prvý
soudce vyhověl žalobě a prohlásil výrok rozhodčího soudu ze dne· 28. prosince 1921 za neplatný jedině z toho důvodu, že podle § 599 odstavec
druhý c. ř. s. rozhodčí sO,udy podle zákona ze dne 15. listopadu 1867
čís. 134 ř. zák. k odklizení sporů z poměru spolkového zřízené neisou
podrobeuy ustanovením oddílu 4. části šesté c. ř. s. (§§ 577-599 c. ř. s.),
z čehož usoudil, že neplatí pro daný případ ani předpisy §§ 594 a 596
c. ř. s. a proto napadený rozhodčí výrok jest neplatný, Leč tento důvod
k rozhodnutí dle žaloby a k prohlášení rozhodčího výroku za neplatný
ještě nestačí. Z ustanovení § 599 čís. 2 c. ř. s. nelze dovozovati, že žádný
výrok rozhodčího soudu, zřízeného podle zákona ze dne 15. Jistoradu
1~67, ČÍs. 134 ř. zák. ve stanovách spolkových, nemá pro strany právního účinku a jest o sobě neplatným. Onomu ustanovení rozuměti jest jen
tak, že o takovýchto rozhodčích soudech neplatí ustanovení c. ř. s, (oddílu IV. c. ř. s.), a že rozhodna jsou ustauovení stanov. Dlužno při tom
uvážiti, že spolkový zákon v § 4 Ht. g) uařizuje, že stanovy spolko'vé
musí obsahovati ustanovení o tom, jakým způsobem mají býti řešeny
spory z poměru spolkového Působnost rozhodčích soudu spolkových
zákon ten tedy nejen uznává, nýbrž zřízení jich pře.dpisuje. Byly-li tedy
soudy takové řádně podle stanov, které podwbeny jsou přezkoumání
orgány 'státnÍ správy, ustaveny, nelze důvodně tvrditi, že výroky, jimi
vydané jsou neplatny a beze všeho právního účinku. Civilní řád soudní
neobsallllje nikde ustanovení, které by poskytovalo opory pro mínění. že
výroků rozhodčích soudů spolkovÝch neuznává, nýbrž ustanovuje jen
v ,§ 599 odstavec druhý, že se na ně nevztahují ustanovení oddílu VI.
o smlouvě O' rozhodčím o řízení před rozhodčími a -o neplatnosti výroku
r~zhodčího. Platno,sti ~ýroků takových tedy nevylučuj'e. Ovšem soud
. odvolací nemůže sdíleti názor, že řádné soudy nemají nad' výroky rozhodčích soudů kcntroly, a že soudy rozhodčí nemusí bráti zřetele ani na
nejprimitivnější zásady' řádného řízenÍ. Nelze ovšem nastoupiti žalobou
ve smyslu § 596 c. ř. s., ježto podle § 599 odstavec druhý c. ř. s. ustanovení toho použíti nelze, ale žalobo,u určovací (§ 228 c. ř. s.). A tu ovšem
soud, který po případě musel by propfljčiti svou moc k tomu, by splněni
rozhodčího výrOku exekučně vymohl, nemohl by se ve SPo.ru o neplatnos!
jeho obmezjjj jen na ryze formální přezkoumání platnosti výroku, nýbrž
musil by přezkoumati také, nepříčí-li se zákonnému zákazu nebo dobrým
mravům (§ 879 obč. zák.). Tak na př. porušení iedné z nejprimitivnějších
zásad řízení, by poskytnuta byla možnost slyšení druhé strany, bylo by'
zajisté proti dobrým mravům (srov. § 595 čís. 2 c. ř. S., § 81 čís. 1 ex. ř.)
a kdyby taková vada v řízení před mzhodčím byla prokázána, bylo by
to zajisté důvodem, aby výrok jeho byl prohlášen neplatným, neboť nebylo by lze srovnati s pojmem spravedlnosti, by takovému výroku propůjčena byla soudem jako orgánem státní justiční svrchovanosti moc
vylro,natelnosti a obsah jeho byl jí vynucován. V tomto případě tvrdila
žalující strana všeobecně v žalobě, že rozhodčí výrok, o který tu jde,
»nemá ve skutečnosti před zákonem platnosti a nemůže býti exekučním
titulem«.· Soud prvé stolice nepllstil se do rozboru otázky platnosti vý-
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roku s iiného, hlediska než § 599 čís. 2 c. ř. s. a nezkoumal dále ok()lnosti,
které by byly po případě s to, by odůvodnily neplatnost výroku, zejména
~~sta1-11 se v rámci stanov a nebyly-li zachovány předpisy případného
radu rozhodčího soudu, a nevYčerpal tak úplně látky procesní.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Vývo,dy rekursu jsou jen polemikou s rozhodnutím dovolacího soudu

Z~ dne 16. května 1922 R I 482/22-2 (čís. sb. 1668), jemuž se odvolací soud
ve svém usnesení přiklonil. Vývody těmito nebyl však názor odvolacího
soud'u nikterak vyvrácen a poukazuje se proto na odůvodnění k napadedenému usnesení připojené. Správné jest, že civilní řád so,udní o. rozhodčích soudech zřízených dle zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134
ř. z. k urovnání sporů z poměru spolkového mluví jen v odstavci dmhém

§ 599 c. ř. s. a stanoví, že nejsou ustanovením IV. dílu civ. řádu soudního pndr'obeny, nelze však z toho dovozovati, že jest výrokům jich takto
zřejmě uznání vykonatelnosti odepřeno. Ovšem nemůže býti o tom sporu
že vše c h n y výroky takového mzhodčího soudu nclze soudně vyloo~
nati, nýbrž jen takové, pokud Se dle stanov podrobují členové ve svých
majetkoprávních sporech, z poměru spojkového plynoucích, výroku těchto'
rozhodčích soudů. Přes to však, že IV. oddíl c. ř. s. se na tyto rozhodčí
soudy nevztahuje, nemůže býti řádným soudům právě v těchto případech'
odepřeno oprávnění, aby sporem nerozhodovaly o tom, zda jsou jejich
výroky právně účinny čilí nic, zda jsou tedy dle směrodatných stanov
platny. ze při tom mohou býti uplatňovány i jiné důvody neplatnosti _
zejména dle § 879 obč. zák. - netřeba dokládatí. Také v tomto případě
jde 'O výrok rozhodčího soudu dle spolkového zákona, v kterémž stěžo
vatel žalobou se domáhá výroku o jeho neplatností. Jelikož pak dle řeče
ného nelze tomuto výroku Už dle § 599 odstavec druhý c. ř. s. odepříti
platnosti, právem odvolací soud rO-lsudek prvé stolice zrušil a uložil jí
aby dále jednala a znovu mz;hodla.
'

odst. druhý ex. ř. Je tedy povolení zmateč,né, vnucená správa práv, dosud
nezabavených, nemtla bý.ti povolována, nýbrž měl býti návrh zamítnut.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl do,volacímu rekursu.
Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Exekuci na živnostenské
podniky, tovární závody, provozování obchodů a podobné hospodářské
podniky (§ 341 ex. ř.) dlužno zahájiti příkazem podle § 331 ex. ř. § 331
ex. ř. má nadpis »zabavení«. Oznáčuje v nadpisu IV. oddílu uvedená jiná
práva majetková jako »majetková práva dlužníkova, jež nenáležej'í k pohledávkám« a ustanovuje, že soud pOVOlaný exekuci povoltti, má za úče~
lem exekuce na lato majetková práva 'k návrhu vymáhajícího věřitele
dáti dlužníkovi příkaz, aby se zdržel každého nakládání s oním právem
(zabavení). Pak následují §§332-340 s nadpisem "Zpeněžení", §§ 341
až 344 s nadpisem zvláštní ustanovení o exekucí na živnostenské pO,dniky, závody tovární atd. a konečně § 345 s nadpisem »Rekurs«. Z tohoto
uspořádání vyplývá, že § 331 ex. ř. se vztahuje na všecky ve IV. oddě
lení obsažené exekuční předměty, tedy také na živnostenské podniky,
jmenované v §§ 341-344. Také zněn! § 341 ex'. ř. »na živnostenské podniky . " mMe exekuce vedena býti k návi'hu vnuceno,u správou (§ 334)
nebo propachtováním (§ 340)" připouští pouze výklad, že §§ 341 a nás!.
ex. ř. jsou pouze zvláštními předpisy o zpeněžení podniků, spadajících
mezi práva v odd. IV. zmíněná, takže § 331 ex. ř. dlužno po'užíti i na
exekuci na podniky. Vzhledem k tomu dlužno odmítnouti jak,o; nesprávny
náhled dovolacího rekursu. jenž chce vyloučiti použití § 331 ex ř. při
exekučních objektech, v § 341 ex ř. zmíněných. Právem tedy soud rekursní póvolení vnucené správy papírny dlužníků zrušil a návrhy exekuční zamítl, poněvadž v usnesení prvního soudu není 'Obsažen příkaz
dlužníkům, v § 331 ex. ř. žádaný, který ani v případech nutných, na něž
dovolací rekurs poukaZUje, nesmí býti vynechán.
Čís, 1868,

Čís, 1867,

Ustanovení § 331 ex. ř. jest použiti i při exekuci na podniky ve smyslil
§ 341a násl. ex, ř.
(Rozh. ze dne 26. září 1922, R I 1164/22.)
S o u cl p r v é s t o I i c e povolil vymáhajícímu věřiteli pro peněžitou
pohledávku exekuci vnuceno;u správou papírny dlužníků. Rek u r sní
s o u d exekuční návrh zamítl. D ú vod y: Exekuce podle §§ 330, 345
ex. ř. vyžaduje: 1. aby právo, o které jde, bylo dle § 331 eX. ř. zabaveno,
a na povinného vydán byl příkaz dle § 331 ex. ř. 2. Zpeněžení, jímž dle
§ 341 ex. ř. jest také vnucená správa, má dle § 331 odstavec druhý ex. ř.
předcházel! výslech účastníků, tam uvedených. Soud prvé stolice těchto
předpisů nedbal. Povolil bez výslechu (§ 331 odstavec druhý) a bez zabavení přímo vnucenou správu do konce samostatně, ač o vnucené správě
na továrenské podniky dle § 334 odstavec druhý ex. ř. platí předpis § 103

Tarifní smlouva mezi svazem zaměstnavatelů a orgauisa;cí d\'iluiku
váže zaměstnavatele i po té, když ze svazu vystoupil. Výpověď smlouvy,
jež byla dána organisací zaměstnancu svazu zaměstnavatelů nevztahuje
se na zaměstnavatele, jenž byl před tím ze svazu Vystoupil,
(Rozh. ze dne 26. září 1922, Rv I 287/22.)
Dle tarifní smlouvy mezi svazem 'zaměstnavatelú a organisací dělníků
příslušela dělníkům ro,čně třídenní placená dovolená. ProH žalobě, jíž domáhal se dělník na základě oné tarifní smlouvy placené dovolené, namítal

žalovaný zaměstnavatel, že ze svazu zaměstnavatelů vystoupil a že byla
po té organisací dělníků svazu zaměstnavatelů tarifní smlouva vypově
zena, a vznesl mezitimnÍ návrh na určeni, že tarifní smlouv-a nevztahuje
se na služební poměr žalovaného k žalo'bci. O ba niž š í s o u d y mezitimní určovací návrh zamítly, o. d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů:
Jedná se o zodpovědění dvou otázek: L zdali žalovaný přes své vystou-
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pení ze svazu ještě dál-e tarifní smlcuVůtt--by} vtli.an a Z. zdaii vyPDVeď

smlouvy platila i pro něho, takž6 uplynutím výpovědní lhůty nebyl smlouvou více vázán. K tomu se podotýká, že zákonodárství na tak zvaný
kolektivní tarif nebolí pracovní smlouvu jako na výtvor moderního práva
dělníků popr'Ve bere zřetel v § 6 zákona o obch. pom. ze dne 16. ledna
1910, čÍs. 20 ř. zák., aniž však blíže osvětluje právní povahu této smlo,uvy.
Od doby té ovšem a to zvláště v poslední době zejména změnou § 1154
obč. zák. byly tak zvané kolektivní smrouvy v úvahu hrány. Smlouvy
ty mohou býti jen tím způsobem poiímány, že svaz zaměstnavatelů v plné
moci těch, kdož ku svaz II Se připOjili, určí ve zvláštní smlouvě podmínky
a pI'cdPisy se svazem dělníků k tomu účelu, by pracovní a mzdové podmínky jednotně byly upraveny, kterážto smlouva váže všechny členy
na té i oné straně. První otázku jest zodpověděti tak, že ač vystoupil
ze svazu zaměstnavatelů, zústává žalovan-ý- smlouvou i nadále vázán. Že
svaz měl plnou moc, uzavříti za žalo,vaného tuto smlouvu, je nesporn-o.
Vy.stonpil-Ii žalovaný z tohoto svazu, jest nadále vázán smlouvou, ktemu
svaz i v jeho jméně a v plné moci za něho uzavřel, pokud smlouva vůbec
trvá, předpokládajíc, že i dále provozuje takový podnik, s nímž ku svazu
JlřistoupiJ. Jen tímto způsobem může býti ručení žalovaného vykládáno.
Zalovaný zústal, i když vystoupil, samostatným právním podmětem této
smlouvy a smluvní stranou a bylo ovšem povinností svazu, vyrozuměti
o lom svaz dělníků. Tarifová smlouva neobsahuje ustano'l'enl o tom. co
pro případ vystoupení zaměstnavatele ze svazu má platiti. Vystonpe'ním
ze svazu nevystoupil tedy žalovaný ještě ze smlouvy, ustanovení smlouvy,
která byla v jeho plné mod uzavřena, zLIslalapro něho závazna. Co se
týče druhé otázky, nutno podotknouti, že, kdyby by] svaz zaměstnava
telů vyrozuměl zamčstnance o vystoupení žalovaného, zamrěstnanci by si
byli zcela jinak počínali. Takto však smlouvu tarifovou vypověděli pouze
svazu, nikoliv však žalovanému, ať již úmyslně nebo proto, že o vystoupení žalovaného nebyli vyrozuměni. Výpověď mohla býti tudíž účinnou
jen mezi_těmi organisacemi, od nichž vyšla, pokud se týče jimž byla doručena. Zalovaný o této výpovědi organisací zamčstnanců nebyl zpmven,
pročez zůstala výpověď pro ·něho dle článku XVI. tar. smL na dal·ší tři mě
sÍCe v platnosti. Výpověď vůči svazu zaměstnavatelú nemohla pro nčho
mlH účinku, poněvadž zanikl mezi ním a svazem plnomocenský poměr,
jednání svaZn tudíž pro žalovanéhohylo bez účinku. To vyplývá také
z toho, že kdyby byl svaz se své strauy vypověděl zaměstnancům
smlouvu, nebyl by žalovaný hýval výpovědí tou vázán, ježto nebyl již
čleuem svazu. Když tedy výpověď se nestala, zůstala smlouva i nadále
pro žalovaného závaznou a byla tudíž pro služební poměr mezi ním a
žalobcem směrodatnou.
N e j v y Š š í s a u d nevyhověl dovolání.
Oův(}dy:

Odvolací soud posoudil věc po stránce právní zcela správuě a dlužno
odkázati k jeho případuým důvodům, jež nebyly nikterak vyvráceny
vývody dovol'ání. Doložiti jest toto: Zalovaný byl v čase uzavření
smlouvy. členem svazu kov'Oprůmyslníků, svaz uzavřel i za něho smlouvu,
jsa jím k tomu přirozeně zmocněn. Žalovaný vystnupil ze svazu, přestal

byt, jeho členem, nevystoupil však ze smlouvy, nepřestal býti smluvní
stranou. Jest proto· na ni vázán. Smlouva byla vypovězena svazu kov'oprůmyslníků, nikoliv žaiovanému. Výpověď neúčinkovala právně proti
němu, poněvadž ze svazu Vystoupil, přestal býti jejím členem. Na tom
nemůže ničeho změniti ustanovení čl. XVI. smlouvy, že stačí, směřuje-Ii
výpověď proti jedué z organisací. Jde tu toliko o předpis formální, upraVUjící způsob vy.povídání. Ze jde o výpověď no r m á I 'll í povahy, plyue
z cit. čl. XVI., kde se miuví o prodloužení smlouvy, nebYla-ii vypovězena.
Vystoupením ze svazu pominulo zmocnněí, udělené svazu, nemohla tedy
výpově'ď, daná svazu, účinko.vai vůči žalovanému. Vystoupení ze svazu
se stalo po uděleném po,volení. Jde tu tedy toliko o s k u teč n o s t vystoupení ze s vaz u. Ta t o skutečnost nemůže míti vlivu na vázanost
k podmětu s m I II V ním u. Výpověď neúčinkovala vůd žalovanému, on
jest vázán smlouvou jemu nevypovezenou. Co je v tomto· případě právem, dlužno r'ešiti dl~ zákona, j.enž jest -pro právní posouzení věci jedině
rozhodným.
Čís.

1869.

Lhůtu § 158 obě. zák. jest počílatr ode dne, kdy manžel zvěděl o naro-·
zení dítěte, nikoliv ode dne, kdy pojal podezření, že dítě není jeho.

(Rozll. ze dne 26. září 1922, Rv 1 598/22.)
Žalobce odešel 1. Února 1915 na vojnu a vrátil se poprve ua dO,voleno'u 10. června 1916. V březnu 1917 sdělila mu manželka, že pnrodila
10. března dítko. Vrátiv se v říjnu 1920 z vojny, zjistil žalobce, že dítko
se narodilo již 21. listopadu 1916, načež v prosinci 1920 zadal žalobu
o. oduznání manželského původu dítěte. Pro ce s u í s o udp r v é s t ol i c e žalobě vyho,věl a uvedl co do včasnosti žaloby v d ů vod ech:
Soud má za to, že "..aloba byl'a po·dána včas. Stanoví totiž § 158 obč.
zák. ve znění.§ 6 novely, že žalo1m dlužno podati do tří měsíců, co manžel
se dozvěděl, že manželka dítě porodila; k tomu jest zaiisté potřebí, by
dozvěděl se též správný den narození dítka, aby tak posouditi mohl, zda
dítko bylo Mb nebylo jím zplozeno. Oznámila-li tedy matka dítěte žalobci, že dítko narodilo- se teprve dne 10. března 1917, neměl žalobce pří
činy, ji nedůvěřovati, a vzhledem k tomuto 'dni narození nemohl žalobu
o oďuznání manželského pÍlvo.du dítka podati; vždyť sám doznává, že
právě 9 měsíců před tím byl doma na dovolené. Když .pak teprve kancen,
října 1920 vznikly v něm odůvodněné pochybnosti o púvodu dítka, a teprve teháy zvěděl správně den jeho narození, mohl teprve tehdy žalobní
nárok uplatňovati a od této doby dlužno též čítati tříměsíční lhůtu § 158
ohě. zák. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. O ů vod y: Souď prvý, ač
žaloba byla. podána teprve po 3 létech, co manželka žalobci sdělila, že
děcko porodila, je toho názoru, že je v čas podána, poněvadž mu manželka zatajila správný den nar,ození děcka a žalobce teprve koncem října
1920 správný den narození zvěděl. S názorem tím však odvolací soud
nemůže souhlasiti. Dle ustauovení § 158 obč. zák. musí manžel o,ďporo
vati manželskému původu děcka do 3 měsíců, co se dozvěděl, že _žena
j'eho porodila dítě v době zákonné. Zákon předpokládá, že je manžel od
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okamžiku, kdy byl o narozeni Cieeka Zpraven, s to, by podaCžiilobiJ na
oduznání manželského· původu, tedy, aby sdělení o narození děcka bylo
určité a spolehlivé. Zákon však ne.požaduje, aby manželi také sdělení
o době narození děcka bylo učiněno, neb aby, učiní-li se takové sdělení,
byl'0 správným a spolehlivým, ježto zákon výslovně mluví jen o "zpravení o narozeni děcka«. Byl-li žalobce manželkou již v březnu 1917 zpraven o tom, že děcko porodila, a tato zpráva o narození také pravdivou
byla, bylo nutno podati žalobu d'0 tří měs1ců po obdržení této zprávy.
J kdyby se však za to mělo, že žalobce, jsa domova vzdálen; nemohl se
o pravdivosti této zprávy Presvědčiti, tu z výpovědi Amalie M-ové, jako
svědkyně soudem dožádaným slyšené, vyplývá, že žalobce v červenci
1917 byl doma, a dítě také viděl, tak že o narození děcka pochybností míti
nem(}h!, slušelo žalobu podati do 3 měsíců od této doby počínajíc. Poně
vadž však žaloba byla po.dána teprve 2. prosince 1920, musí býti pokládána za opozděnou. Žalobce omlouvá toto opozděné podání žaloby tím,
že mu manželka zúmyslně udala nesprávný den narození děcka za tím
účelem, aby tím nemanžeIský jeho původ zatajila, ale okú/nost ta pro
posouzení včasnosti podané žaloby je nerozhodna, nebo! by to povinností
manžela, by, jakmile zvědělo narození děcka, sám bezpečně si zjistil,
kdy děcko se naro;dilo. A k tomu mohl míti již roku 1916 dostatečný
důvod. Poněvadž žalobce dítko, kdyby se bylo narodilo v tu dobu, jak
manželka mu sdělila, totiž 10. března 1917, pokládal za manželské, nasvědčuje to tomu, že s manželkou svou počátkem června 1916, kdy na
dovolené u ní dlel, tělesně obcoval. V této době byla manželka ve čtvrtém
měsíci těhotnou. Z její výpovědi dále plyne, že mu v prosinci 1916 sdělila,
že je těhotnou a že manžel v tomto měsíci doma by!. V té době bylo již
děcko narozeno, manželkabYla asi měsíc po poroOdu. Dle jejího udáni
manželi a dle jeho názoru měla býti manžeika násLedkem tělesného '0beování s ním počátkem měsíce června 1916 v sedmém nebo osmém měsíci
těhotenství. Stav ten bYl by přece musil žalobce poznati a nelze proto,
důvěřovati seznání jeho, že neměl příčiny pochybovati o správnosti dne
narození děcka, jemu manželkou sděleného. Dospěl; proto soud ú:dvO'lací
k náhledu, že tříměsíční lMta k odporování manželskému původu již
v rOCe 1917 uplynula a že žaloba, podaná v roce 1920, jest opozděnou.
Ne j v Y š ší s o u d nevyhověl dovolání.

Žalobce uvádí jako dovolací dilvod nesprávné posouzení veCl PO;
stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Uvádí, že zákon v § 158 obč. zák.
předpokládá, že zpráva o narození dítěte byla určitá a spolehlivá; dovozuje-li však napadený mzsudek, že zákon nepožaduje, aby manželi též
doba narození dítěte správně byla sdělena, mluvě jen o zpravení o narození dítěte, jest prý tento závěr nesprávným výkladem zákona., příčícím
se vykládacímu pravidlu § 6 obč. zák. a vůbec pOjmu práva. Oznámeni
manželčino, že porodila 10. března 1917 žalobci dceru, nebylo pravdivé
co clo dne narození dítka a pravý stav věci byl tedy žalobci zatajen. Za"
lobce prý neměl příčiny pochybovati '0 správnosti tohoto manželčina sdě
lení a neměl dle zákona povinnosti, aby, zvěděv o narození dítka, sám
zjistil bezpečně den jeho naro-zení. Klamná zpráva ženina udržovala ža-

lobce co do dlIe narození dítěte v omylu až do října 1920, kdy se pravý
stav věci dověděl, takže teprv od této doby byl s to, žaloboOu odporovati
manželskému plivodu dítěte. Než těmto vývodům nelze přisvčdčitL Manželskému původu dítěte, manželkou v zákonném čase zrozeného" může
manžel odporovati nejpozději ve třech měsících po nabyté o tom vědo
mosti. Zákon neuvádí náležitostí této zprávY. Pokud jde '0, včasnost žaloby záleží tedy na tom, kdy žalobce nabyl zprávy o tom, _že dítko přiš!O
na svět. Zpráva ta ho došla v březnu 1917, kdy mu manzelka psala, ze
porodila dceru (dle zprávy dne 10. března 1917, ve skutečnosti však dne
25. listopadu 1916). Tříměsíční lhůta § 158 obe. zák. začala tedy dnem,
kdy manžel zvědělo narození dítěte, a zajisté nejpozději při jeho návmtu
z vojenské služby v roce 1917. Nelze přihlížeti k tomu, kdy poial pO'dezření že dítě není jeho. Byla proto ža;oba, podaná teprv dne 2. prOSince
1920,' tedy teprve po více než 3 letech o-pozděna, což má v zápětí, že. dítě
jest s konečnou platností považovati za manželské. Názor odv'0lacího
soudu nepříčí se vykládacímu pravidlu § 6 obč.· zák., ježto zřejmý úmysl
zákonodárcův chrániti právo dítěte na manželský půvo,d, nesl se k tomu,
by nejistota o' manželském pŮVOdu dítěte trvala dobu co nejkratší.
Čís. 1870.

Inventuru pozůstalosti jest předsevzíti přes to, že není dosud rozhodnut spor, na nějž byly strany dle I§ 125 nesp. ř~: pOUkázány, jell
když se některý z dědiců přihlásil s dobrod.iním inventare.
(I\ozh. ze dne 26. září 1922, R II 369/22.)
K pozůstalosti po Marii ,Š-ové' přihlásili se dědicové ze zákona podmínečně, dědička ze závěti be'ZPodmíne,čně. P o z II s t a los t n í s o u d
poukázal ony na pořad práva a zamítl jejich návrh,",y provedena byla
inventura pozůstalosti. 1\ e k " r s ní s o u d zruši] v tomto směru napadené
usnesení a uložil prvému soudu, by bezodkladně sepsal inventář pozů
stalosti. D fr vod y: Pokud .rekurs brojí proti výroku napadeného usnesení že inventář se sepÍŠ-e až po skončeném sporu, po při'padě ihned,
jakn'rile navrh(watelé pw)Irásí, by se tak stalo na jeiich útraty, nelze
tento výrok srovnati s předpisem § 807 obč. zák. a třeba vývodům rekur~u
přiznati oprávnění. Z ustanovení § 807 obc. zák. nelze dovozovatI, ze
tento zá:konný předpiS nemá platno·st pro dědické přihlášky, jež si vzá~
iemně odporují. Naopak účel zřízení inventáře, jak plyne z ustanovem
~. 97 a násl. nesp. říz., nasvědčuje požadavku, by zejména v ončch~:pří
pudech, kde odporuiící si přihlášky dědické byly podány a sou~em pnjaty
a kdy bude nutno provésti spor o tom, která se stran je dedlcem, b,!.1
zůslavitelúv majetek sepsáním inventáře spolehlivě zjištěn. V tomtO' pnpadě měl inventář prvním soudem býti zřízen t~ké z tohocdŮ,vodu, že byl
udněn návrh zákonnými dědici, kteří se k .pozustalostI pnhlaslh s dob~o
diním inventáře a zákon v § 802 obč. zák. a §, 92 nesp. říz. v takovem
případě zřízení inventáře přímo nařizuje; byly tu však krom toh,:; pod~ny
dědické přihlášky nez!. dědici, těšícími se ochraně soudu porucenskeho
a opatrovnického.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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Důvody:

Podle § 92 cís. patentu ze dne 9. srpna J 854 čís. 208 ř. z. povinen jest
soud prvé stolice, zříditi v této pozůstalostní věci inventář jednak proto,
poněvadž všichni účastníci, přihlásivší se k pozůstalosti ze zákona, při
hlásili se výminečně (§ 802 obč. zák.), jednak i proto, poněvadž ličastníci
ze zákona k dědictví se přihlásivší, navrhli výslovně, by inventář pozů
stalostní byl zřízen. Že státi se tak musí co nejdříve, plyne zřejmě z účelu
inventáře, jímž jest podle § 97 nesp. říz. zjistiti přesně a úplně veškeré
movité i nemovité jmění, v jehož držbě zůstavitel v době své smrti se
nacházel, jakož i jasně uvésti tehdejší cenu a obnos jmění tohoto; Clm
delší doba plyne od smrti zůstavitelovy, tím obtížnější jest dosažení účeln
tohoto. Okolnost, že dlužno pořadem práva teprve rozhodnouti o tom,
zdali k pozůstalosti povoláni jsou dědicové ze zákona či dědička, přihlá
sivší se bezvýjimečně z poslední vúJe a nežádající zřízení pozůstalostního
inventáře, nemění na tom ničeho; stačí, že osoby, p1ihlásivši se k dědictví
výjimečně, jsou účastníky, k této přihlášce oprávněnými, jakož i, že
někteří z těchto účastníkú výslovně navrhli zřízení pozůstalostního inventáře. Mínění, projevené v dovolacím rekursu, že účastníci, přihlásivší
se k dědictví ze zákona, jsou toliko odkazovníky a že stanou se dědici
teprv, až a jestliže spor o· neplatnost poslední vůle bude právoplatně
rozhodnut v jejich prospěch, jest mylné. Toho času jest nejisto, zdali
k dědictví povoláni jsou účastníci, přihlásivší se ze zákona, či stěžovatelka
přihlásivší se na základě poslední vůle: rozhodnutí o tom závisí na výsledku sporu pokud se týče· na tOll', zda spor bude včas zahájen čili
nic a ro.zhodnutí to bude působiti nazpět až ke dni úmrtí zůstavitelky.
Okolnost, že toho času nelze ještě p.ozůstalost projednávati ani se stě
žovatelkoo, ani s dědici ze zákona, nemůže tedy býti důvodem, aby zří
zení inventáře bylo odloženo. Stěžovatelka tvrdí, že přihláška dědicka
na základě zákonl1é posloupnosti jest vyloučena, pokud není zjištěno,
že poslední vůle jest neplatna; toto její tvrzení bylo by správné, kdyby
jak uvedeno. jest v § 808 obč. zák., přihlásila se k dědictví ze zákona
osoba, ustanovená dědičkou v poslední vůli, ale takového případu zde
není, neboť osoby, jež se přihláSily ze zákona k dědictví, nejsou v .po.slední vůli ustanoveny za dědice. Dle § 125 nesP.říz. soud pozůsta.lostní
byl povinen, jejich dědické přihlášky přijmouti, což se také stalo. Pohnutka, ze které snad účastníci, přihlásivŠí se ze zákona k dědictví, přejí
si zřízení inventáře pozůstalostního, jest nerozhodna. Rovněž je toho
času nedůležita otázka útrat zřízení inventáře, nebo;ť soud prvé stolice
dosud nerozhodlo tom, kdo bude tyto útraty hraditi.
Čís. 1871.

Rupitel není povinen, by odpověděl na prodatelovy dotazy, zda
souhlasí se změnon smluvních podmínek.
Není třeba, by byla prodateli poskytnuta dodatečná. Iltuta k plnění,
dal·li již předem na ievo, že nemíní plniti dle ujednaných podmínek.
(Rozh. ze dne 26. zMl 1922, Rv II 181/22.)

Žalobce objednal od žalované íirmy 100 q soli v pytlech po 50 kg
po I K 23 h za 1 kg. Žalovaný mu sdělil, že objednávku výřídil a předal
svému dodavateli k VYřízení. Ježto šlo o zboží dovozní, přepsal obžalovaný objednávku na Čechoslavii, jež však mu sclělila, že může dodati
sůl jen v 15 tunoyirch vagonech a jen volně sypano,u. ŽalovanSr oznámil
tyto podmínky žalobci, nedostav však od něho odpovědi, zboží nedodaT,
načež žalobce domáhal se .náhrady ušlého zisku 3188 Kč. P r n c e s II í
s o u cl p r v é s tol i ce přiznal žalobci 1543 K 50 h, o d vol a c í s o u d
k oclvolání obon stran žalobu zamítl. D Íl vod y: Věc byla prvým soudem
Po stránce právní nesprávně posouzena. Žalující strana opírá nárnk na
náhradu škodu pro nesplnění o ustanovení čl. 355 obeh. zák. Článek tento
předpokládá. že prodavatel je s odevzdáním zboží z prodlení.
Pojem
prodlení řídí se dle občanského zákena. Pod prodlením ro.zumí se všeobecně a také zde zaviněné opomenutí splatného plnění.
Prodavatel
musí splatné plnění svým zaviněním' opomenouti. O žalovan:;rm zaviněném
prOdlení plnění nemUže však v tomto případě býti řeči. Strany shodly
se o zboží a o kupní ceně. Byla tedy mezi nimi uzavřena pravoplatně
kupní smlouva. Žalobce j.ako i zástupce žalovaného (agent) věděl dobře
neb alespo-ň věděti musel, že se tu jedná o dovozní zboží a že k dovozu
solí do tuzemska jest jedině oprávnčna »Čechoslávic«, dovozni a vývozní
společnost s o. r. v Olomouci. Žalovaný, obdržev objednávku žalobcovu
ze dne 19. ledna 1921, přepsal ji ihned dopisem ze dne 22. ledna 1921 na
Čechoslavii k bezodkladné dodávce jednoho vagonu 10.000 kg soli v papírových pytlech žalobcovi. Na tento. dopis odpověděla "Čechoslávie«
dopisem ze dne 26. ledna 1921, že sítI jen v 15 tunových vagonech a jen
volně vsypanou dodati může. Dopísem ze dne 28. ledna 1921 sdělil žalovaný žalobcí, poukázav výslovně na to, že sklad soli v Olomouci jest
vyčerpán, tyto nové podmínky a žádal ho o sdělení, zdali objednatelé
a tedy též žalobce s těmito novými podmínkami jsou sro.zu~'ěni. Na
tento dopis nedal žalobce žalovanému odpovědi, nýbrž Mře v dopiSU
ze dne 1. února 1921 k vědomosti, že mu žalovaný objednaný vagon
odeslal. Dalšími dopisy zejména dopisem ze dne 7. února 1921 a ze dne
19. února 1921 poháněl žalovaný znovu žalobce, hy mu sdělil, zdali
s novými dodávacími podmínkami so.uhlasí, avšak žalobce na· tyto· dopisy
vůbec nereagoval. J ežlo žalobce byl se žalovaným v obchodním spojení,
byl dle čl. ~23 obeh. zák. povinen, na dopisy žalovaného. bezprodleně
odpověděti. Zalovaný učinil tedy vše, co mu bylo možno, by své povinnosti k dodání vagonu soli vyhověl, pročež nemůžedúvodně o tom býti
řeči, že žalovaný prodlení v plněn, zavinil. K tomu ještě přichází v úvahu,
že dle čl. 356 obch. zák. kupitel, chce-li místo plnění žádati náhradu škody
pro neplnění. musí to prodavateli oznámiti a mu pří tom okolnostem
přiměřenou dodatečnou lhůtu poskytnouti. Avšak žalobce sám ani netvrdí!,
tím méně prokázal, že· žalovanému oznámil, že práva volebního vedle
čl. 355 obeh. zák. užívá v tom smyslu, že místo plnění žádá náhradu
škody pro neplnění, a že se zde jedná o tak zvaný fixní obchod, že tedy
dle čl. 357 obeh. zák. oznámení o poskytnutí dodatečné lhůty čl. 356 obch,
zák. není třeba, jest mylným, neboť čl. 357 obch. zák. vyžaduje k fixnímu
obchodu úmluvu, dle níž zbo,ží přesně v pevně určitém času nebo v pevně
určité době dodáno býti má. V tomto případě však takové úmluvy nebylo.
N e j v y Š š í s o u d uznal dle žaloby.
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Pokud uplatňuje dovolací důvo.d čís. 4 § 503 c. ř. s .• jest dovolatel
v právu. Dopisem ze dne 19. ledna 1921 objednal žalobce pro sebe 1 vagon
soli v 50 kg pytlech po 1 K: 23 h a na tuto objednávku odpověděl žalo.vaný. že ji vyřídil, pokud se týče, že ji předal svému dodavateli k Vyřízení. Tím žalovaný návrh žalobcův na dodání 100 Q soli bez výhrady
přijal a smlouva se stala hotovou. Okolnost, že šlo o zboží dovozné, že
k dovozu soli do tuzemska jest jedině oprávněna "Cechoslavia« v Olomouci a že tato se zdráhala, žalovanému sůl dodati jinak než po vaí<onech
15 tunových a jen volně nasypanou, nemá, pokud jde o otázku hotovosti
smlouvy mezi žalobcem a žalovaným, významu, poněvadž žalovaný,
přijímaje žalobcovu objednávku, neučinil v té příčině výhrady. Mohla
by: přijíti v úvahu jen, kdyby se bylo žalovanému stalo nemožným,
smlouvu se žalobcem splniti, protože Cechoslavie odepřela, dodati sůl
tak, jak bylo mezi žalobcem a žalovaným ujednáno. Této námitky však
žalovan)'f nečiní, n~'brž naopak připouští ve- svém' dovolání, že by mu,
t.řeba s nějakými obtížemi, bylo bývalo možno, z 15 tunových vagonú
pětinu složiti a jinak upotřebiti. Dotazy žalovaného., je-li žalobce srozuměn, by sůl byla zaslána v 15 tunových vagonech a volnč nasypaná,
byly tedy, pokud jde o vagon, žalobcem obje~naný, pouhými návrhy na
změnu smlouvy již dojednané. Na tyto odpověděti, nebyl žalobce poviuen.
Zejména nelze tuto povinnost odvozovati z ustanovení čl. 323 obch. zák.,
poněvadž tento článek ukládá pouze povinnost, 'Odpověděti na příkaz
(mandát) k obchodům, nikoliv i na jiné nabídky. Naopak, z toho, že žalobce neodpovídal na tento, návrh, nýbrž poháněl dodání vagonu, to jest
vagonu, jaký objednal, dlužno souditi, žc návrhu ža'lovauého nepřijal
a bylo proto povinností žalobcovou, by dostál smlouvě, jak byla ujednána.
Nelze tudíž souhlasiti s míněníJt odvolacího soudu, že žalovaný nezavinit průtahu v dodání zboží. S odv'O.lacím soudem nelze souhlasiti alni
v tom, že žalobce byl povinen, poskytnouti žalovanému lhůtu, by mohl
napraviti, co promeškaJ. Na žalobcovo oznámení telegramem ze dne
18. února 1921, že vagon dosud ne'došel a že žádá o okamžité opatření.
odpověděl ža,]ovanýdopisem ze dne 19. února 1921, že depeše jeho jest
zcela bezúčelnou, neodpoví-li mu na otázku "Sůl jen ve· vagonech po
15.000 kg volně nasypaná, jste s tím srozuměn? Ano či ne«. Dle toho.to
dopisu uení pochyb-no, že žalovaný odepírá smlouvu plniti tak, jak byla
ujednána, vždy! zdůrazňuje, že súl jest jen ve vagonech po 15 tunách.
Poskytuouti mu dodatečnou lhú'tu k plnění, bylo by bývalo. bezúčelným
a zbytečným a nebYl proto ža'lobce povinen, tak učiniti, neboť poskytnutí lhůty nemá býti pouhou formalitou a nemůže prodateli býti vnucováno, když zboží vůbec dodati nechce. První soud uznal tudiž právem
nárok žalobcův ua náhradu za opodstatněný.
Čís. 1872.

Kdo užívá věci, pronajaté mu jedním ze spoluvlastníků be·z
a souhlasu ostatnich, vydán Je Jejich žalobě zápůrčí.
(Rozh. ze dne 26. z.áří 1922, Rv II 412122.)

zmocnění

. Do domku, jenž náležel společně žalobci a Marii M-ové, přijala tato;
žalovaného. Zalobu o uznání, že žalovanému nepřísluŠí v domku bydleti, p ro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d
jí vyhověl. D ů vod y: Žalovaný namítá nedostatek pasivní legitimace,
uváděje, že není se žalobcem v právním poměru, že žalobce není oprávl.]ěn, ho z domu vykazovati, to právo by prý měla .pouze Marie M-ová.
Zalobce pochybil prý, podav žalobu proti žalovauému, měl prý žalovati
Marii M-ovou a' proto prý je žaloba bezdůvodná a třeba ji pro nedostatek
pasivuí legitimace zamítnouti. S tímto názorem, který přijal' též první
soud, nemůže odvolací soud souhlasiti. Žalovaný věděl, že žalobce je.st
spoluvlastníkem domu, byl, jak sám doznává, žalobcem i jeho právním
zástupcem vyzván, aby se vystěhoval, bylo a jest mu tedy známo, že
nemá práva v domě tom bydleti, a přece odepřel, vystěhovati se, a tím,
že v domě tom na dále bydlí, dal na jevo, že si právo to osobuje. Žalovaný tvrdí, že je u spolumajitelky čeledínem. Okolnost ta však, byt
i pravdivá byla, ač jí není (nebot jako čeledín by mčl také plat a toho
dle svého vlastního přednesu nemá), neopravňovala by ho obývati dům,
který nepatří celý spolumajitelce. Dle § 833 obč. zák. přísluší držba
a správa společné věci všem spolumajitelúm, v záležitostech, týkajících
Se obyčejné, řádné správy a užívání, rozhoduje většina hlasů, počítauých
podle poměru podílů spoluvlastnických. Zde jsou pouze dva spoluvlastníci, každý do polovice. Bydlení pam k obyčejnému, řádnému užívání
domu a ku dovoleni bydlení jest třeba souhlasu většiny spolumajitelů.
Toho zde není, uebof pouze Marie M-ová, majitelka polovice, toto
svolení dala a tím překročila své .právo. Bydlí tedy žalovaný v domě
neprávem, Marie M-ová není oprávněna přija'ti bez svoJení spoluvlastníka ani nájemníka, který platí nájemné, tím méně může přijati osobu,
která zdarma bytu používá. Nlo,hla by tedy zcela právem býti žalována
též ona; tím však není řečeno, že pouze 'Ona měla býti žalována, a že
jest zde nedostatek pasivní legitimace; vždyf ona mohla by tvrditi, že
žalovaný tam bydlí bez jejího svolení, ba proti jeH vůli. Sama by mohla
býti žalována jen tehdy, kdyby bylo prokázáno, že ona si přisvojuje větš!
právo, než jí náleží a že· o.na brání nějak žalovanému, by se nevystěhoval.
To však ani tvrzeno není. V tomto případě jest zjištěno, že žalovauý bezprávně v domě bydlí, nejsa ani nájemníkem, z kteréžto příčiny neplatí
pro něho ani zákon o ochraně nájemníků, a že odpírá, vystěhovati se,
ač k tomu byl vyzván: přiznává-li ustanovení § 833 obč. zák. všeobecně
většině spolumajitelÍ!, rozhodovati o všech, řádného užívání společné
věCi se týkajících záležitostech, musí tato většina míti platnost 1 v poměru k osobám třetím, v tomto případě i vůči žalovanému.
Ne i v y š š í s 'O U d nevyhověl dovolání.

Dovolatel, uplatňuje především ·dovolací dúvod § 503 čis. 4 c. ř. s.,
v tom, že prý odvolad soucl neprávem pokládal žalovaného
legitimovaného y tomto sporu, neboť teuto prý si neosobUje
práva, které by žalobce k žalobě opravňovalo. Žalovaný ópakuje v dovolání zase námitku, že mezi ním a Marii M-ovou došlo! ke smlouvě služební a' že používá bydleni v domku .jako úplatu za své práce, rři
spatřUje jej
za pasivně
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hos~()dářstvi vYkonával1e.T1i51fOClovožuje dovoliileCŽ"byclll v domě
dovoleně a neosobuje si práva, které by rušilo žalobce ve výkonu práva
spoluvlastnického, Leč dovolatel při této námitce úplně přezírá, že Z,"Istává v domě, který jest spoluvlastnictvím žalobce a Marie M-ové a že,
užívaje domu k bydlení pro sebe, užívá takto. nejen spoluvlastnického
dílu Marii M-ové, ale i spoluvlastnického podílu žalobcoya, Vlastníky
domku jsou žalobce polovicí a Marie M-ová též polovicí; právní moc nad
domkem podle § 354 obč, zák náleží jim oběma dohromady; k nakládání
celým domkem nebo jakoukoli 'hmotnou iel10 části a k poskytnutl užívaní
celého domku nebo jeho částky osobě třetí - žalovanému nestačí vůle
Marie M-ové samotné, nýbrž třeha jest podle §§ 361, 828 a 829 obč, zák
spojené vůle obou spoluvlastníků, tedy i žalujícího, V záležitostech, jež
se týkají jen řádného, obyčejného užívání domku, rozhoduje dle § 833
obč, zák, většina hlasů, jež se počítají dle poměru podílů spoluvlastnických, Žalovaný neměl žalobcova souhlasu k bydlení v domku, ale
přes to tam bydlí; tím osobuje si ve smyslu § 523 obč, zák, právo, jím~
omezuje spoluvlastnictví žalobcovo a ruší je, Osobování ve smyslu
tohoto § 523 neznamená nic jiného, než neoprávněné omezování a tedy
porušení vlastnického nebo spoluvlastnického práva, Ža10vaný osobuje
si právo bydlení proti žalobci a žalobce takto podal důkaz o základu své
žaloby protidovolateli, nebo! stačí, když dokáže, že do vola tel skutečně
si činí nárok na právo v domku bydleti a že takto omezuje' jeho spoluvl'a,tnické právo, Žalovaný musil by proti žalobci dokázati, že práva,
v domku zl1stávati, nabyl od obou spoluvl",stníků, nebo! jen oba spole'čně
mohou mu právo to poskytnouti, Je-Ii zde různost vůle účastníků, nesmí
se státi se spOlečnou věcí zrněny, ježto právo každého společníka se vztahuje na celou věc a každon zrněnou s ní jsou dotčena práva všech společníků, Dovolatel mohl by důsledně podle svého názoru žádati, by Marie
M-ová svolila, by si své právo bydlení vložil na, domek a právě v tomto
případě ukázala by se neudržitelnost názoru dovolatelova a musela by
bÝti žádost za vklad tohoto práva bydlení v jeho prospěch zacmítnuta,
poněvadž by se nedostávalo svolení ža,lobce jako osoby, která jest jÍm
rovněž zatížena (§ 32 lit, b) knih, z§ok,) Zalovaný však netvrdí, že by
měl ze služební smlouvy s Marií M-ovou právo, které by ·se hodilo ku
vkladu do knih, a taJké ani nemůže podobné právo tvrditi, nebo! by
tímto způsobem dokazoval, že jeho služební smlouva s Marií M-ovou jest
z:,kladem věcného práva vůči třetí osobě, Tento jeho názor odporoval
by naprosto zásadě §§ 859 a 861 obč. zák" že smlouva tvoří právo jen
mezi stranami a zásadě poslední věty § 442 obč, zák" že nemůže jedna
strana druhému smluvníku poskytnouti více práv, než má sama, a že· ze
smÍollvy mezi dvěma stranami nemohou vzniknouti bez svolení třetí
osoby pro tuto závazky, Pouze tenkráte, kdyby Marie M-ová by!'a
vyStupovala jako plnomocnice žalobcova, byla by mohla' založiti ze
smlouvy se žalovaným závazky pro žalobce, Tato okolnost nebyla však
ani tvrzena, nýbrž bylo dovozováno právo žalovaného ien ze skuteč
nosti, že se Marie ~ M-ová sama zavázala žalovanému, poskytovati mu
bydlení j i domku, Zalovaný nedokázal, že vuči žalobci nabyl zákonným
zpusobem práva, v domku bydleti; nenabyl tedy práva toho, Ze svrchu
uvedeného vyplývá, že si žalovaný neprávem osobUje právo bydlení
v domku vůči žalobci a že proto žaloba jest oprávněna, Žalobce jako

spoluvlastník právě zmíněného domku požíyá, dle §§ 354, ,,?1 a ~~3, o,bč,
zák ochrany proti každému, kdož mu bram v neomezenem UZlvam a
výkonu práva spoluvlastnického, Osobo~, jež t~k činí: j~st dokáza~~ ~a
lovanÝ. Nezáleží na tom, .zdali mimo zalo~a~eho 1 Jma OS~?~ ~USl z~
lobce v jeho právu spoluvlastnickém a zeJmena, zda tak C1m 1 Man~
M-ová která není spOlu žalována, nebo! jest věcí žalobce samého, protI
komu 'chce výkon svébo práva spoluvlastnického chrániti, a žalovaný
nemůže ničeho ve svůj prospěcb vyvozovati z okolnosti, že žalobce neVystoupil žalobou proti Marii M-ové, Docela' ne~řípadně t,:r~dí žalov~~n?;
že může-Ii si výměnkář vzíti k sobě do bytu C1Z1 osobu, mu ze tak uC,lmt;
tí~ spíše i spoluvlastník Nezáleží' přece v tomto případě, na to~, l~ka
práva má výměnkář vůči vlastníku domu, ?ýbrž jde nyn~ o to, lakych
práv se dostalo osobě, která byla do bytu pnlata a t~to pra~a se v ?bou
případech různí, poněvadž výměnkiř ,v, do",'ě byd~cí n,en: v:~st~lkem
domu tohoto; spoluvlastník má docela Jma prava, nezl! vymenkar, Jenom
ze služebnosti oprávněný,
Čís. 1873.

Ku povolení zápisu cizozemské společnosti s r. o. do tuzemského rejstříku jest nezbytným průkaz o vzájemnosti.

(Rozh, ze dne 27, září 1922,

R

I 1024/22,)

Opověď cizozemské společnosti s j', o, k tuzemskému reistříku byla
zamítnuta s o u d y vš ec h tř í s t o li c, N e i v y š š í m s o ude m
z těchto
důvodů:

Dle §, !O8 odstavec I. čís, 4 zákona o společnostech s ručením obmezeným ze dne 6, března 1906, čís, 58 ř, zák, jest zápis ~~ ,i z o zem. s~ k tl
společnosti do obchodního reistříku v tuzemsku odepntI, neprokaze·-11
společnost že ve státu, k němuž náleží, isou tuzemské společnosti téhož
druhu na dákladě vzájemnosti stejně připuštěny ku zřizování závodů, jako
tamní domácí společnosti, Předpis tento má ráz nutkavý a jest proto
průkaz vzájemnosti, který společnost, závod opovídajíc!, sama podati
musí, nezbytnou podmínkou pro povolení zápisu, Stěžovatelka sama však
přiznává že toholo průkazu nemá a že by jej teprve ve lhůtědvoumě
síoni so~du předložiti mohla, Odpovídá tudíž zamítnutí opovědi společ-·
nosti do obchodního rejstříku, již z tohoto důvodu úplně zákonu a, netřeba se ani zabývati dalšími podmínkami pro povolení zápisu zákonem
požadovanými.
Čís. 1874.

I když soud považuje žalobu věcně za neodů,Vodněnou, leSt povinen,
by nejprve vYřešil otázku legitimace ke sporu.
Nikoliv již pouhým úředním vyrozuměním toho, kdo žádal' o přiděl .
uhlí. že přiděl byl povolen, ovšem ale tim, že žadatel na vyrozuměni
Ch ilnl rozh.odnuti. IV.
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ihned ~eo~námiI ministerstvu veřejných prací (uhelnému inspektorálu) a
douatelt,. ze. uhlí nepřijímá, stala se kupní smlouva hotovou.· . . ~
.. Byl.II vsak k vyrozumění připojen dodatek, že »s dOdávkou nebude
~n~e zapačato, až bUde potvrzeno příslušnému uhelnému inspektorátu
ze }akost i t~íděni přiděle'něho uhli vyhovuje potřebě podniku objeůnatel~
~ ze uvedena stamce dodaci jest správná, a že potvrzeni to jest odeslali
Ihned«, jest hotovost smlouvy závislou na tom, že žadatel s přídělem projeví souWas tím, že odešle ono pptvrzeni.
(Rozh. ze dne 27. září 1922, I~ I 1128122.)
K žádosti žalované firmy

přikázalo jí

ministerstvo

veřejných

uhlím Josefa 'S-a, pokud této dodávl<:y se lyce, zůstává úplně stranou,
ježto ministerstvo, uhelný inspektorát a druhá strana do žádného jednání
s Dím nevešly a přímo se žalovanou si dopisovaly. Rovněž pro tento spor
nerozhodno jest, že zaplacení ceny za uhli, původně nikoli žalobkyně,
nýbrž sám majitel dolu požadoval a to nikoli na žalované firmě, nýbrž
na ministerstvu veřejných prací.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu ani té ani oné strany.
Důvody:

prací

lO,O tun ~hlí z dolú fin!'y D., z něhož dle tvrzeni žaloby měla žaÍobkyně

vyhrad~lY p~'odej, s hm, by se strany dohodly o kupní ceně. Za.
lobkyne uhlr. ·odeslala a, ježto je žalova;ná nepřijala, dala je drá·
h?u prodatI. Zalobu o náhradu škody pro c e sní so udp r v é sto·
II c e zamíil v podstatě proto, že strany neurčily kupní cenu takže ke
smlouvě nedošlo (§ 1053 obč. zák.). O rl vol a c í s o u d zr'ušil napadený rozsudek a V;átil věc prvému soudu, by, vyčkajc pravomoci, o ní
z~ovu r~zh~dl. D ~ vod y: Soud odvolací nesdílí právního posouzení,
veel, z nehoz ,vychazeje soud procesní zamítl žalob ní ž"dání na základě
pos~d snesen~ho materiálu průvodního. Úsudek soudu prvé stolice, že
~ezl~ stra;laml nedošlo ke kupní smlouvě o dodání uhlí do stanice V. iest
pr:dca~nyrn, p~kud nebylo zjištěno, že přikazovací příděl miníste~stva
vereJ?ych pracl. ze dne 24. června 1920 skutečně opatřen byl červeným
prouzkem, jehoz obsah jest shora citován, což strana žalující popřela
~ čem~. však n~bídnutý _důkaz připuštěna, proveden nebyl. Zjištění toh~
Ílm s?!se Jest treba. poneva-ďž znalec vychází z přeďpokladu, že proužek
ten pnpOjen byl a z toho činí určité důsledky. P'Ouze z té okolnosti, že
st,ran:v: nedoh,odly se před vypravením, pokud se týče přeď dodáním při
kazane~o uhll .do stamce V. o ceně uhlí, nelze ještě usuzovati, že k hotové
smlouve nedoslo, nebof v 'Oné době byl obchoď uhlím ve smyslu zákona"
ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n. pod závěrou a žalovaná firma
dle p~dmínek ministerstva veřejných prací musila teprve dohodnouti se
s .'n~jltel~m dolu JIu~o o ceně za přikázané jí množství uhlí. Dodávka
Pnkazaneho mnozstvl uhlí není zmarem takovéto dohody zrušena nebo!
_~?1 z~háJenim: nesporného řízení n určení ceny v takovém příp.~Id'ě nanzeneho dodavka se neodsunuje, z čehož jasně plyne, že o ceně také
teprve ~~ v;:~onané ,dod.ávce (po případě před soudcem nesporným) jedna~o by tl mu.ze. Spravne poukázala žalobkyně k tomu, že souhlas s prodejem prOJevIla strana žalovaná již žádostí za příděl a že souhlas ža·
lobky~ě s př,iděiem jest vynucen, pr,očež nemohla strana' žalovaná hez
s~olen: dru~le strany 'Odvolati svůj souhlas stornováním p(}Volené a při
kazane dodavky teprve po jejím vyřízení, pokud se tÝče PO vyrozuměn!
stran o ně',;;. Proto stornovací pokusy strany žalované, z nichž dva
tele.~ramy rlzeny .nebyly na ministerstvo, nýbrž na žalobkyni, kdežt"
da~:r. dOPISY. na mmlsterstvo 'byly odeslány žalovanou firmou teprve po
dOJ:Íl.~agonu, pokud se. týče dne 23. července 1920 - nemohly již ničebo
zmemÍl na hotovosti smlouvy, kterou žalobkyně ,dle dopisu ze dne 14 čer
vence 1920 žalované zasla,uého plniti jest ochotna a přes úsilí žal~vané
strany storno,vati nechce. Korespondence žalované s velkoobchodem

Rekurs i té i oné strany jest neodůvodněn potud, pokud vytýkajI,
že odvolací soud neměl příčiny. by zrušil rozsudek prvního soudu a vráti!
věc k doplnění do první stolice. Při tom se připomíná, že návrh v rekursu
žalované firmy, aby napadené usnesení bylo zrušeno a rozsudek soudu
první stoiice v plném znění byl potvrzen, jest také formálně nesprávným,
poněvadž nejvyšší soud. i kdyby uznal rekurs za opo,dstatněný, dle zásad
platného civilního řádu soudního nikdy by nemohl rozhodnouti ve věc!
samé, nýbrž mohl by odvolacímu soudu pouze uložit!, by, nebledě k dů
vodům, z kterých zrušil ro-zsudek prvního soudu, rozhodlo odvolání žalující firmy. První otázkou, již nutno řešiti v tomto sporu, jest otázka
aktivní legitima'ce žalobkyně, která byla žalovanou popřena. První .soud
neobíral se touto otázko·u, pokládaje ji patrně za vedlejší. když zamítl
žalobu z důvodů věcných a takto uznal žalobnÍ nárok za neoprávněný
i tehdy, kdyby se žalobkyni dostávala legitimace k žalobě. Nelze schvalovati tohoto postupu, nebol, kdyby bylo zjištěno. že mezi žalo'bkyní a
žalovanou nebylo vůbec právního poměru, z kterého by žalobkyně mohla
odvozovati nároky proti žalované, byl by žalobě již z toho důvoďu odnat
V'šeliký podklad a nebylo by ani třeba, zabývati se ostatními otázkami,
vY,skytnuvšími se ve sporu. Zajisté však odvolací soud, jenž, nesdíleje
pravryího názoru, z kterého vycházel sond procesní, se svého právního
hlediska neshledal dosavadní průvoďní materiál za dostačující k rozsouzení věci. a proto nařídi! doplnění sporného řízení, neměl onu námitku
ncchati nepovšimnutoll. Právem vytýká to žalovaná v rekursu i bude
proto na prvém soudci, a'ž počne znovu jednati, aby především za ujal
stanovisko k této námitce a zjednal si dostatečný podklad skutkový, jehož
třeba k jejímu vyřízeni. V té příčině dlužno míti na zřeteli, že jest sice
nespomo, že mezi žalobkyní a žalovanou ne bylo jednáno o dodávku
uhlí. že však žalobkyně tvrdila, že má výhradný prodej uhlí z dolu Hugo
patřícího firmě D.; že důl nemá stykú s odběrateli uhlí, p'Oněvaďž uhll
fakturuje a platy přijímá žalující firma: že totiž majitel dolu může faktnrováni a súčtování přenésti na velkoobchodníka, s nímž se dOjedná o výhradném pro,deji svého uhlí, a spotřébitel nemá nároku, aby dodávka se
stala prostřednictvím některého obchodníka uhlím s kterým důl není ve
spojení; že jest v obchodu uhlím zvykem, že důl' sám se nezabývá rozprodejem uhlí. nýbrž svěřUje tuto funkci některému velkoobchodníkovi
ostatně prý firma D. postoupila žalobkyni veškeré požadavky proti ža~
lované v příčině náhrady škody a zaplacení uhlí. Žalobkyně předložila
také skutečně příslušné prohlášení firmy D. ze dne 10. listopadu 1921.
Než přednes žalobkyně bYl ža·lovanou popřen a .zejména byla též popřena
pravost předložené postupnÍ' listiny jakož i skutečnost, že .postup se stal,
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HUl doložením, že i kdyuy---se-bYl stal, lh.=.;;..z-€šla žaloBh:yni ž-á-Gn-á-š-k-fHia,
ježto prý nevyplatila postupní valutu. Poměr žalobkyně k dolu Hugo,
pokud se týče k firmě D., nebyl vůbec nikterak vysvětlen. Dokud se tak
nestane, není také možno, obímti se námitkou, kterou žalovaná odvozuje
ze zákonných ustanovení o řetězovém obchodu. I potud má žalovaná
pravdu, že z dosavadního průběhu řízení jasně nevysvítá, zda žalobkyně
vystupuje sVým vlastním jménem či jako postupitelka firmy D. Proto·
bude třeba, by. žalobkyně přesně vyzna'Čila stanovisko, jež zaujímá v té
příčině a dle toho pak bylo jednáno a rozhodnuto o tom, je-li žalobkyně
s toho.!o stanoviska vůbec oprávněna k nějakým nárokům proti žalované.
Bude-li Zjištěno, že mezi žalobkyní a žalovanou trval právní poměr, poskytující .žalobkyni právo, by nastupovala žalobou proti žalované, ať již
jako přímá smluvní strana nebo jako postupitelka' firmy D., bude teprve
potřebí zabývatí se další otázkou, jaké povahy poměr ten jest. Tu pak
nebylo by lze pochybovati, že šlo o kup, pro nějž platí předpisy čl. 337
a násl. obch.zák. a podpůrně ustanovení §§ 1053 a násl. obč. zák., ovšem
s po změnami, plynoucími z tehdejších zvláštních poměrů hospodářských,
zejména z toho, že uhlí bylo pod závěrou a hospodaření uhlím bylo upraveno. zákonem ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n. V tom směru
nutno uvážiti jednak, že byla neobyčejná nouze o uhlí a tudíž všeobecná
poptávka po něm, tak že spotřebitelé nemohli si vybírati, nýbrž spokojovali se tím, co právě dostávali, a podrobovali se podmínkám, k nimž
by jina1< nebyli přistupovali; jednak že dle posudku znalce, slyšeného
v tomto sporu, praxe při obchodě uhlím byla tenkrát ta, že kdo potřeboval ublí, musil zažádati o, příděl u ministerstva veřejných prací, jež
odevzdalo žádost příslušnému uhelnému inspektorátu, a ten dle možností
přídělil dodávku jednotlivým dolům k vyřízení, a, bylo-li to možno, dal
vyříditi dodávku tím dólem, z něhož spotřebitel žádal uhlí, že se však též
stávalo, že ža'datel uvedl v žádosti pouze jméno dodavatele, nikoli též
dolu, a tu uhelný inspektorát dal uhlí z toho dolu, z kterého se mu nejlépe hodilo. Zalo,vaná - jak nesporno, požádala v květnu 1920 ministeTstvo veřejných prací o příděl uhlí. Obsah příslušné' žádosti jest ovšem
sporným, neboť pravost předložené listiny, pokud se týče shoda přepisu
s prvoplsem byla žalobkyní popřena. Ale tolik jest jisto, že se žalo,vané
dostalo vyřízení výnosem ministerstva veřejných prací ze dne 24. června
1920, jímž bYla žalovaná vyrozumčna, že jí na základe platných předpisů bylo přikázáno 100 tun uhlí krupice z dolů, ležících v úředním obvodu
inspektorátu pro zásobování uhlím v ústí n. L., z haldy u dolu Hugo
v R. pod tou podmínkou, že bude dosta,tek vagonů, do slanice dráhy V.
a zároveň bylo uloženo, že pokud toto množství uhlí není kryto uzávěre
kou, dlužno dohodnouti se ohledně ceny za přikázané množství uhlí s majitelkou dolu, jemu'ž dodávka ·byla uložena, a že v případě, že by nedošlo
k dohodě, určí cenu k návrhu zájemníků soud v nesporném řízení, že
však zahájením soudního řízení Zllstává pc)Vinnost k dodávce přikázaného
množství uhlí nedotčena (srv. § 7 a §·8 (1) cís. nař. ze dne 24. března
1917, čís. 131 ř. zák.) Žádost žalované za příděl uhlí dlužno považovati za
objednávku a vyrozumění o přídělu za přijetí 'objednávky, při čemž, jak
správně vytkl soud odvolací, souhlas dodat cle sprostředkovaný ministerstvem veřejných prací, nebyl dobrovolným, nýbr'ž vynucen příslušným státním úřadem, i šlo proto o tak zvaný nucený prodej. Hledíc
S
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k mimořádnýlú po-měrům, k nimž shora poukázáno, nemohla se žalova:ná
ovšem dovolávali přímých předpisů čl. 319 obch. zák., zvláště kdYž vyřizování objednávek se nedělo dle zásad obchodnických, nýbrž vice méně
způsobem byrokratickým, ale s druhé strany nelze zajisté tvrditi, že
žalovaná musila beZPOdmínečně a za všech okolností přija~i uhlí jí přiká
zané. Vždyť uplynula z dúvodu právě vytčeného mezi jejím návrhen;
a dojitím vyřízení doba delší, než v obchodním styku obvyklá, a v te
době mo'hly na straně žalované ja,kožto objednat elky nastati tak pronikavé
a nepředvídané zrněný pomerÍ!, že požadované uhlí pozbylo pro ni vš!
ceny a všeho významu. Dlužno teoy s hlediska obchodnického uznati a v tom směru se dovolací soud odchyluje od názoru soudu odvolacího,
že žalovaná, byvši vyrozuměna o přídělu uhlí, byl a oprávněna, vzdáti se
přídělu a takto zameziti hotovost smlouvy, a není tudíž správným názor
žalobkyně, že pouh:í'm vyrozuměním žalované o přídělu došlo liž k hotové
smlouvě kupní. Než k z",mezení hotovosti smlouvy bylo nezbytně třeba,
by žalovaná bez odkladu prohlásila vůči přidělujícímu úřadu a určenému
jí dodateli, že nereflektuje na přidělené uhlí, a takto, jim umožnila, aby
s uhlím jinak disponovali a uvarovmli se tím možné škody. Šlo. tu o jeden
z těch případu, kde ve smyslu čL 278, 279 obch. zák. j.estpovinn5'st~
řádného a poctivého obchodníka, by nemlčel, nýbrž jednal, a kde mlcem
nelze vykládati jinak než jako souhlas. Pakli tedy žalovaná, obdrževši
o,nen výnos ministerstva> veřejných prací (kdy se tak stalo, nebylo ovšem
zjištěno), tJ e z o d k I a d u neoznámila ministerstvu po případě uhelnému
inspektorátn a do dateli, že ne při jím á uhlí, došlo, vezme-li se za základ
výše uvedený obsah dotčeného výno·su, mll:ky k platné smlouvě kupní.
O tom, že předmět koupě byl určen, nelze důvodně pochybovati. Ale i co
do kupní ceny bylo vyhověno předpisÍ1m §§ 1053 a násl. obč. zák. Prvn!
soud vzal sice za základ posudku slyšeného znalce za prokázáno, že
důl Hugo nebyl. v době, o kterO,u jde, mezi doly, uvedenými v úředním
listě, ohledně kterých byla vládou stanovena a uveřejněna cena různých
druhů' uhlí; - než znaleckému posudku a tudíž i soudnímu zjištění, opírajícímu se o posudek, byla v odvolání žalobkyně vytýkána nesprávnost,
a proto nebude závady, by v nově zahájeném řízení nebyla přezkoumána
správnost onoho předpokladu za použití dokladu, přiloženého k odvo,ladmu spisu žalobkyně. Než i kdyby výsledky doplňovacího ,řízení nevedly k jinému zjištění, nevadilo by to. lVlělť v nedostatku cen úředně
napřed určených nebo. dohody stran kupní oenu určiti příslušný soud.
Byl tu případ, obdobný onomu, o němž pojednává § 1056 ohč. zák., ovšem
i tu zase vzhledem ke zvláštním poměrům s jakousi pozměnou, totiž
s to n, že stranám nebylo volno, usto.upiti prostě od smlouvy před urče
ním kupní ceny, poněva.dž zmíněné opatření nebylo výronem smluvní
vůle stran, nýbrž mělo základ v' ustanoveních zákona, od nichž odchýliti
se stranám 'bylo zabráněno (srv. § 7 a § 8 (1) cís. nař. ze' dne 24. března
1917, čís. 131 ř. zák., § 34 nařízení min. ze dne 1. září 1917, čís. 369 ř.
zák.). Nelze tudíž za správný pokládati názor ža,lo,Vané, že dodávce
musilo předcházeti určení kupní ceny, a že dokud kupní cena nebylo
1lrčena dohodou stran nebo soudním výrokem, nebylo tu platné smlouvy,
vížící ji jakožto objednatelku. Vše to, co dosud uvedeno oltotové koupi,
platí však jen za toho předpokladu, že výnos ministerstva veřejných
prací, jenž žalované byl doručen, nebv] opatřen oním červenÝ'ID prouž~

806

kem. který nyní k němll jeo;:t připojen
Neboť, hyl-Ti pJ:iloJ,.e.,t:l-,-z-měnil
se tím ihned ráz právn~ího; poměru, jak svrchu bYl vylíčen. Cervený
pr:oužek ten obsahuje ustanovení, že »s dodávkou nebude dříve započato,
az bude potvrzeno příslušnému uhelnému inspektorátu, že jakost i třídění
přiděleného uhlí vyhovuje potřebě podniku objednatele a že uvedená
stanice dodací jest správná" a že pO,tvrzení to jest odeslati ihned«. V tom
případě slušelo by usuzovati, že hotovost smlouvy byla učiněna závislou
nikoli na tom, že žalovaná neodmítne VÝslovně příděl, nýbrž naopak
na tom, že projeví ihned t. j. bez zbytečného; odkladu s přídělem souhlas
tím, že, odešle zmíněné ,potvrzeni. V tom smyslu vyjádřil se v podstatě
též slyšený znalec. Opačný názor žalobkyně nelze pokládati za správný.
Doslov obsahu onoho červeného proužku mohl by ovšem sváděti k domněnce~ že žádané potvrzení mělo míti pouze ten význam, že- dodatel,
dokud nedošlo, nebyl povinen odeslati uhlí a neo,ctl se v prodlení jak žalobkyně tvrdí; - ale že tomu tak není, nýbrž že dle zmíněného
dodatku bylo by žádaného, potvrzení bývalo potřebí k hotovo,sti smlouvy,
tak že, nebylo-li potvrzení ihned odesláno, pokládala se smlouva za
neuskutečněnou (zmařenou), plyne z po,vahy věci, zejména z úvahy, že
za tehdejších poměrů nebylo ani možno oddalovati na delšídohu dodávky
uhlí a poshověti liknavému odběrateli, když nal každé množství a na
jakýkoli druh uhlí bylo hOjně nápadníků, Vším právem tedy odvolací
soud pokládal za potřebí, by zjištěno bylo, zda onen červený proužek
byl připojen k výnosu ministerstva veřejných prací, který žalované byl
doručen, zvláště když není sporu o tom, že žalo,vaná nepodala vzpomenutého potvrzení. Z toho, že červený proužek se tehdy odběratelům
pravidelně zasílal, neplyne ještě, že i v tomto případě žalované byl zaslán,
jak žalovaný v rekursu uplatňuje, a rovněž nelze přisvědčiti názoru žalované, že i kdyby nebyl hýval zaslán, byla ty oprávněna dovolávati se
ustanovení v něm obsažených, ježto právě proto, že nehy] snad tenkrát
,přiložen, byla by žalovaná musila souditi, že hotovo,st smlouvy není
závislou na zvláštním potvrzení. Že žalovaná výslovně žác!ala, aby jí
bylo dodáno krupicové uhlí z dolu Hugo, nebylo zjištěuO', neho,t obsah
přílohy čís. 2 zůstaL jak již uvedeno, popřen, a proto nelze míti zřeni
k vývo;dům žalobkyně, vycházejícím ze zmíněného předpokladu, _ nehledíc ani k tomu, co výše bylo připomenuto, že v době od podání žádosti
za příděl do jejího vyřízení mOhly nastati na straně ž·a;lované firmy takové
změny okolností, že nebylo lze jí brániti, by se nevzdala přídělu. Žalovaná
mohla by se právem dovolávati důsledku tOoho, že nezaslala uhelnému
inspektorátu potvrzení -- totiž neuskutečnění smlouvy, i tenkrát, kdyby
ve výnosu, který byl doručen žalobkyni po případě firmě D., nebyl obsažen býval podobný dodatek, jako v červeném proužku, neboť případné
opomenutí nebo nedopatření dotyčného státního úřadu nemohlo, by žalovanou zbaviti práv, vzniklých jí z' přís]'ušného dodatku, a musilo by
žalobkyni po, případě firmě D" utrpěla-li škodu odesláním uhlí, ža:lovanou
mlčky (nepotvrzením přídělu) odmítnutého, býti ponecháno, by se domáhaly náhrady na tom, kdOo zavdal k tomu příčinu. Rovněž nemohlo
by býti žalované na újmu, kdyby bylo správným tvrzení žalobkyně,
že jiní spotřebitelé nepotvrzovali přídělu ve smyslu červeného proužku
~ .přes to doly prováděly dodávkY, nevyčkavše prohlášení, která pravidelně nebyla činěna; - poněvadž nesejde na tom, co se dálo. v jiných
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případe·ch, l1}'trž jen na tom, CG v tomto případě se stalo 'TIebo nestalO'.
Důkazy nabízené o okolnostech svrchu vytčených, nemají tudJž pro
tento spor významu, .~ nebylo třeba, naříditi doplnění také v tom směru,
Teprve dle výsledků doplňovacího řízení bude tedy mo,žno dO,spěti ke
spolehlivému úsudku, zda mezi žalobkyní po případě firmou D. a žalovanou došlo k platné smlo,uvě kupní, a zda chováním žalo'vané, odmítnuvší přijetí zboží a zaplacení kupní ceny, vzešly prodateli proti ní
nějaké nároky. V případě kladném bylo by ovšem nutno - a v tom směru
dlužno dáti za pravdu žalované -, by žalo,bkyně přesně vyjidři1a, čeho
se vlastně dOomáhá na žalované, k,terémužto vyjádření žalobkyně dosud
se vyhnula. Dle čl. 354 obeh. zák. přicházely by v úvahy jen dvě eventuality, které navzájem se vylučují a vedle sebe nemohou obstáti. Buď
žádá žalobkyně splnění smlouvy (tedy zaplacení kupní ceny) a náhradu

škody pro opozděné splnění (zejmér.a! úroků z prodlení), - nebo místo
plnění náhradu škody pro nesplnění. Možnost posléze naznačená
zdá se ovšem býti vyloučenou, protože by příslušný nárok 'byl závislým
na tom, že se žalobkyně zachovala dle čl. 343 obch, zák. - jak čl. 354
obch, zák. výslovně stanoví, a žalobkyně nebyla s to prokázati, že šetřila
tohoto předpisu, V tom případě byla by oprávněna výtka, činěná v rekursu
žalované předpokladu odvolacího soudu, že prodej dle čl. 343 obch, zák.
bYl po,uz~ právem, nikoli povinností žalobkyně. Z těchto úv",hplyne, že
nelze se obejíti bez doplnění řízení v první stolici, že tudiž ro"hodnutí
odvolacího soudu jest správným, byť i nebylo lze· vezkrze souhlasiti
s vývody odvolacího soudn, a byt i doplnění bylo, třeba ještě v jiných
směrech, než v těch, ve kterých bylo nařízeno soudem odvolacím.
Čís, 1875.

Lze povoliti klůnovní vklad užívacího práva ve smyslu § 98 horn.
zákona.
(J~o,zh. ze dne 3, Iíjna 1922, R I 717/22.)
Na základě rozhodnutí správních úřadů a nejvy'ššího správního dvoru
soudního, jímž důlní spo,lečnosti přiznáno užívání pozemků ve smyslu
§ 98 horn. zák. domáhala se důlní společnost, by jí byl povolen vklad
služebnosti užívání ve smyslu § 98 horn. zák. na pozemcích, v rozhodnutí
správních úřadů označených. K n i h o vn í s o u d žádosti vyhověl, r ek u r sní s o u d ji zamítl maje za to, že rozhodnutím správních úřadů
byly vlastně pozemky. o něž jde, pro žadatelku vyvlastněny, čímž nedostalo se Jí pouhé služebno'sti, nýbrž poskytnuto, Jí o'právněn,í, vyvl:aJstněuí na vyvlastněném pozemku poznamenati, ba dokonce žádati za pře
vod vlastnictví k pozemku. Kromě tohu měl rekursní soud za to, že rO,zsah
užívacího práva jest neurčitý, což nelze odčiniti ani poukazem na § 98
hom. zák. (§ 12 knih. zák,).
Ne j v Y š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnost. Nejvyšší soud nesdí1l
právního názoru rekursního soudu, že povinnost majitele nemo,vitostí ve
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smyslu ~ 98 ham. zák., ponechati ]wdniKateTi hor užívání pozemku, jIchž
je k dolování nutně třeba, za přiměřené odškodné, nelze na roveň klásti
povinnosti majitele reality, zatížené věcnými právy ve smyslu § 91<:nill.
zák. Povinnosti, vyplývající z ustanovení uvedeného paragrafu horního
zákona obsahují v podstatě známky uvedené v §§ 472 a 482 obč. zák.,
při čemž nevadí, že mailtel hor po případě poruší i podstatu zatíženého
pozemku, neboť občanský zákoník označuje v §§ 477 a 503 i právo lámati
kamení, kopati písek a páliti vápno jako služebnost. Nesprávným jest
též názor, že tu jde o' VYVlastnění v užším smyslu dle § 100 horn. zák.,
naopak z rozho,dnutí správnich úřadú jest zřejmo, že žadatelce bylo pouze
uděleno právo užívání pozemků ve smyslu § 98 hom. zák. PO dobu dolování a nikoli vlastnické právo k těmto pozemkúm beze všeho o,mczeni.'
Náležitosti § 12 knih. zák., že nutno přesně udati obsah a rozsah služebností a věcných břemen, bylo zadost učiněno poukazem k § 98 horn. zák.
a k rozhodnutí správních úřadů, jež odpovídají předpisu § 33 lit. d) knih.
zák. Dle § 94 tohoto zákona mohl knihOvní soud přihlížeti pouze k obsahu
, knihovní žádosti a příloh, pročež je nemístné tvrzení majitele pozemku
v rekursu do usnesení soudu prvé stolice, že sporných pozemků již dávno,
bylo užito, takže prý služebnost užíváni nyní nemá smyslu.
Čís. 1876.

Sudiště podle § 87 aj j. n. Objednávka zboží může; se stá t i i ústně,
jen p r ů k a z jeH musi bÝli podán písemně. K tomu stačí a,gentovo pi.
semné sdělení o kupitelově ústní objednávce.

(J~ozh. ze dne 3. října 1922, R I 1113/22.)

Žalobu o zaplacení kupní ceny za dodané zboží opřel pro datel w do
místní příslušnosti o § 87 a) j. n., ježto kupitel ujednal ohjednávku ústně
s ž,olo,beovÝíTI cestujícím, jenž to žalobci písemně sdělil. Námitce místní
nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, maje za to, že podle
§ 87 a) j. n. jest třeba písemné objednávky kupitele nebo jeho zmocněnce.
Rc k u r sní s o u d zamítl námitku místní ne'příslušnosti. D ů vody:
Jest nesporno" že žalovaný objednal zboží prostřednictvím žalobco'va
agenta Hynka D-a u žaiObee. Dopisy tohoto ,a>genta žalobci jest tato objednávka listinami prokázána, a jest tudíž založeno sudiště podle § 87 a)
j. n., poněvadž žalo,bee jest protokolovaným obchodníkem a ža>lovaný
jest obchodníkem, a poněvadž pohledávka pochází z prodeje v rámci
obchodu íalobcova, kterýžto obchod byl uzavřen během dvou let před
pc dáním žaloby. Zvláštní listiny o uzavření smlouvy není zapotřebí ku
založení toho,to sudiště.
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

2alovaná strana má' za to. že předpisu § 87 a) i. n. není

vyhověno,

sdělí-li agent prodávající firmy objednávku, ústně sjedn"nou, písemně

své firmě; zboží musí prý býti písemně objednáno kupitelemsamým.
Názor tento však není správným. Zá'kon nemá ustanovení, že zboží musí

býti objednano písemně; stačí objednávka ústní, avšak o tom, že se objed~
návka stala, nutno předložiti listinu, dovolává-li se žalující strana> přísluš
nosti soudní dle § 87 a) j. n. ŽalujÍci strana předložila jako, takovýto
písemný doklad dopisy svého zástupce, kterými jí uděluje příkazy, aby
zboží bylo žalovanému zasláno, což se také, jak žalovaný nepopírá,
stalo, a pÍSemně je stvrzeno. Námitka, že by takovýmto způsobem kterýkoli zřízenec prodavaielův mohl objednávku předstírati a zabezpečit!
takto pro dateli sudiště dle § 87 a) i. n., neobstojí, uváží-li se, že zboží
bylo skutečně kupitelém objednáno a že příkazy zástupce žalUjící firmy
odpovídaly pravdě. Nesprávnost náhledu, který vyslovil rekursní soud,
neplyne, iak stěžovatel má za to, ani z pOSledního o,dstavce § 87 a) j. n.,
nebol nejedná Se v tomto případě o objednávku zástupcem kupitelovým,
nýbrž tímto samým. Poněvadž mezi stranami není sporu a tom, že ostatní
náležitosti přípustnosti sudištědle § 87 a) j. n. zde isou, nevyhověl reknrsní
soud zcela právem námitce místní nepříslušnosti dovolaného soudu.
Čís.

1877.

Výlučná příSlušnost podle § 49 II. čís. 8 j. n. platí pouze pro žalobu,
domáhjljící se pro vadnost dObytčete zrušení smlouvy nebo přiměřeného
snížení úplaty, nikoli pro žalobu o zaplaceni trhové ceuy, proti níž žalovaný namitá vadnost dobytčete.

(Rozh. ze dne 3. října' 1922, R I 1129/22.)
Proti žalobě o zaplacení kupní ceny 10.000 K za koně namítl žalov,aný,
že kůň trpí takovými vadami, jež ho> dle předpisů o správě opravňuji
žádati za snížení kupní ceny. Dovolaný sborový sO,ud rozhodl o žalobě
věcně. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek i řízení mu před
cházející a odmítl žalobu. D ů vod y: Proti žalobnímu nároku namítal
žalo,vaný, že kůň trpí t"kovými v,aldami, že má dle ustanovení obč. zákoníka '0' správě právo, by požadoval přjměřené snížení zažalované
trhové ceny. Při ústním jednání a v průvodním řízení byla proto probrán~ otázka, zda trpí kůň tvrzenými vadami, a procesní sO,ud zabÝval
se také v rozsudku otázkou, zda žalovaný má nárok ze správy, zda
žalobce uznal některé vady a zda pozastavení stalo se včas. Jde tedy
o rozepři pro vady dobytka, pro kterou dle § 49 čís. 8 i. n. jest výlučně
příslušným okresní soud a pro kterou příslušnost dovolaného soudu nemohla býti zalo,žena ani tím, že žalovaný jednal ústně ve věci samé, aniž
by byl veas vznesl námitku nepřísl~nosti dovolaného soudu 'ť§ 104 j. n.).
Procesní soud měl tedy žalobu dle § 43 i. n. sám od ,ebe odmítnouti. Ježto
však nicméně je.dnal o sporné věci, jest řízení a v něm vynesené rozhod~
nutí zmatečné, (§ 477 čís. 3c. ř. s.) a bylo je tedy, jakož i předcházející
řízení dle § 471. čís. 7, 473 c. ř. s. v neveřejném zasedání zrušiti a žalobu
odmítnouti.
Ne j \' Y š š i so u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by nehledě k uvedenému důvodu zrušovacímu, o odvolání znovu
rozhodl.
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Odvolací soud zrušil rozsudek prvé sto,!ice a řízení mu předcházeiící
iako zmatečné a odmítl žalobu, ježto prý jde o rozepři pro v<l!dy dobytka,
pro kterou dle § 49 čís. 8 j. ll. jest výlučnč příslušn.í'm okresní so;ud a pro
kterou příslušnost dovolaného sborového soudu nemohla býti založena
ani tím, že žalo,vaný jednal ústně' ve věci samé, aniž by bYl včas vznesl
námitku stížnosti dovolaného soudu (§ 104 j. n.). S názorem tímto nelze'
souhlasiti. Podle § 49, čís. 8. j. n. jest pro rezep'ře pro vady dobytka arci pří
slušným okresní soud. V tomto případě nejedná se však o rozepři pro
vadu dobytka, nýbrž o žalobu na zaplacení kupní ceny za koně, kterého
žalobce žalovanému prodal. Za rozepře pro vady dobytka po rozumu
§ 49 čís. 8 j. n. pokládati jest jen takové, v nichž domáhá se ž a lob c e
pro vadu dodaného mu dobytčete, zrušení smlouvy nebo přiměřené sní-'
žení úplaty. ,Rozhodným jest tedy, čeho sc žalobce domáhá v žalobě.
O tako,vé rozepři nelze všakritluviti, zažaluje-Ii valobce, jako zde, kupní
cenu za prodané dobytče a namítá-li žalovaný vady dobytčete. V takovémto případě řídí se příslušnost podle všeobecných zásad, tedy přede
vším podle ceny předmětu sporu, a soud zkoumá dle druhého odstavce
~ 41 j. n. ,příslušnost podle údajŮ žallopcových, pokud ovšem soudu není
známo, že ty jsou nesprávné. V tomto případě činí cena předmětll lp.OOO](:
a jest tedy k projednání rozepře podle §§ 49, čís. 1, 50 odstavec prvý
j. n. a čl. II čís. 2 zákona ze dne 1. dubna, 1921, čís. 161 sb. z. a n. pří
slušným sborový soud prvé stolice. Že pak žalovaný ve sporu namítal,
že kůň trpí tako:vými vadami, že má ža'lovaný dle ustanovení všeobecného zákoníka občanského o správě práv(), aby požadoval přiměřené
snížení zažalované trhové ceny, nemůže míti na příslušnost soudu vlivu,
neboť námitkou tou nemění se ničeho na povaze sporu, který jest a zústává sporem nal zaplacení trhové ceny za prodaného koně. Viz také
Neumannův komentář I. díl k § 49 čís. 8 j, n. Rekurs zcela případně
uvádí, že žalobce při podání žaloby nemohl přece věd:ěti, co bude žalovaný ,proti žalobě namítati, a že by byl musil okresní soud žalobu na
zaplacení 10.000 K pro věcnou nepříslu'šnost odmítnouti, ježto vada> dobytka nebyla předmětem sporu.
Čís. 1878.

Pro výlučnou věcnou příslušnost okresního soudu podle § 49 II čís.
3 j. n. jest lhostejno, zda výměnkářské dávky jsou břemenem reálním
či jen 'Osobním závazkem přejímatelů nemovitosti.
(Rozh. ze dne 3. říina 1922, R I 1137/22.)
Zalobce prodal nemovitDst svým dětem a vymínil si v trhové smlouvě
na srážku kupní ceny mimo jednu krávu a tele, které z prodeje výslovně
byly vyloučeny, užívání domku č. p, 28 v B. pro sebe, dále chlév pro
krávu a tele při tomto domku a chlívek pro pr.<vse,dále dostatek píce,
ale pouze a výhradně pro ODUl vymíněnou krávu, a konečně zavázali se
mu kupuiící až do jeho smrti řádně ho živiti a po smrti postarati se mu
o řádný pohřeb. Ježto kupítelé dávek neplnili, žaloval pro datel u okres-

ního soudu (} zaplaeení 7300 K, nal než díužné dávky Dctnil, a opřel pří
slušnost okresního soudu o § 49 čís. 3 i. n. Námitce místní nepříslušnosti
s o 1.1 d p r v é s tol i c e vyhověl a žalobu odmítl, maje za to, že tu ne'šlo
o výměnek, nýbrž jednak () služebnost doživotního užívání domku
s chlévem pro krávu a tele a chlívkem pro prase, jednak o závazky
rázu čistě osobního, obligačního, jež postihovaly kupitele bez ohledu na
I,oupenou nemovitost (§ 154 o·bě. zák.). Rek u r sní s Dud zamítl námitku místní nepříslušnosti. D ú vod y: Doživotní stravování, vymíněné
otcem při p'Ů,stupu relality :detilým synům s tím, že tito přejímají dluhy
670 Kč a zbytek kupní ceny 7330 .Kč, tudíž jedenáct dvanáctin celé kupní
cenYJ se Vyúčtovává poskytnutím píce pro krávu určitého stáři a pro tele,
a poskytováním služebnosti bytu a .',žívání chléva, jest dle své podstaty
ujednáním výměnku, při čemž nerozhodno, zda postupitelé povinno,st
tuto, výslovně přejímají na účet kupní ceny a zda toto právo má býti

reálním

břemenem, či

j,en osobním závazkem nastupujících;

rovněž

ne-

rozhodno jest, že, ku poskytování dali se nastupující pohnouti tím, že
právní zástupce, smlouvu sepisující, poučil je o zákonné povinnosti § 154
obč. zák. Jedině závažným jest pro, podstatu výměnku, že upravena má
býti budollcí výživa a zaopatření postupitele. který se zbavuje určitého
majetku, pro další jeho život, zejména i pro dobu starobní invalidity.
Na> okolnost, že strany nepojmenovaly toto právo výměnkem, ,nelze při
hlížeti,pončvadž rozhoduje podstata úmluvY, a ne její pojmenování. Jest
tedy patrno, že jest soud prvé stolice ohledně nároku za nepo,skytovanou
stra vu příslušným dle § 49 čís. 3 j. n.
tJ e j vy Š Š i. s o TI ď nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúvody:
Rekursní soud posoudil věc správně. Výměnek znzuje se smlouvoU',
jÍž vlastník nemovitosti, postupuje ji osobě druhé, vyhražuje (vymiňuje)
sobě neb osobě třetí (na př. manželce) jisté požitky neb jistá práva na
čas živ()ta svého, osoby třetí nebo vllbec n~ určitý čas. Výměnkářské
dávky mohou záležeti v naturaliích i v penězích, téi v poskytnutí bytu,
při čemž ovšem ohsahuje výměnek sD,učasně i služebnost bytu. Dle pojmu
výměnku mohou tedy všechny dávky, ke kterým se zavázali žalobcovi
synové při převzetí jeho polovice nemovitostí smlouvou ze dne 27. prosince 1918, tvořiti obsah výměnku, tedy poskytování stravy výměnkáři,
pice pro jeho dobytek, poskytování uživání domku, chléva pro krávy a
tele a chlívku pf'D prase. Při tom jest. jak rekursní soud správně uvádí,
lhostejno, zda tyto dávky jsoll reálním břemenem, či jen osobním zá"a'zkem přejímatelu, a lhostejný jest také motiv, kterým strany ,při ujednání byly vedeny. Pravá podstata výměnku tkví dle toho, co shora uvedeno, v tom, aby byla smlouvou upravena budoucí výživa II zaovatření
postupujícího. Jak strany ony dávky pojmenovaly. nepadá mi váhu, rozhoduie podstata a vnitřní obsah úmluvy a nikterak její pojmenování.
Podle smlouvy ze dne 27. pro·since 1918, uzavřené mezi žalobcem na iedné
a žalovanými Josefem a Jindřichem T-ovými na druhé straně. jest dávky,
ke kterým se zmínění žalovaní vúči žalobci zavázali, pokládati jak jednotlivě, tak v celku z:w, výměnek, a to také poskytování řádné stravy,
neboť odstavec o tétá dávce ve spojitosti s ostatním obsahem smlouvy
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podle toho, co v úvodě uvedeno o podstatě výminku, jiného
výkladu. Že spolužalo,vaná Marie T -ová při ujednání zmíněné smlouvy
nebyla smluvní stranou nemůže na právní povaze dávek ve smlouvě
uvedených ničeho změniti, a bude na této spolužalov,ané, aby tuto okolnost při jednání ve věci samé uplatňovala.
Čís. 1879.
Rozhodčímu soudu pražské bursy pro zboží a cenné papíry jsou podrobeny nejen kup a prodej zboží, nýbrž i jinaká právní jednání, pokud
se vztahuji na zboží, na př. smlouva o úpravě nebo zpracování zboží.

(Rozh. ze dne 3. října 1922, R I 1147/22.)
Do nálezU' rozhodčího soudn pnwžské bursy pro zboží a cenné papíry,
jehož předmětem byla smlouva o zpředení a utkání vlny, po,dal žalovaný
zmateční stížnost, v níž uplatňoval mimo jiné, že rozhodčí soud se neprávem prohlásil příslušným. Ob c II o dní s o u d zamítl zmateční stíž-'
nost. D ů vod y: Podle § 51 bmsovního statutu podrobeny býti mohou
spory z obchodů mimo bursn příslušnosti rozhodčího soudn jen tehdáž,
vznikly-li spory z obchodů se zbožím. Nesporno, že obchod, o který
tu šlo. hyl vlastně smlouvou námezdní (zpředení' a utkání bavlny)
a že smlo'uv:a vztahovala se k bavlně, tudíž ke zboží, s kterým obcho~
dovali se smí na pražské burse p'ro zboží a cenné papíry, aniž by však
předmětem obchodn bezprostředně zboží takové bylo. Rozšířenon pří
slušnost rozhodčího soudu činí § 51 stanov, jeho·ž znění přizpúsoheno
čl. XIV. HV. zák. k c. ř. s., závislým předem na tom, že se musí j'ednati
o obchod se zbožím, z čehož by arcif vyčísti se dalo, žc tu musí býti
obchod, jehož bezprostředním předmětem jest zboží, tudíž koupě, směna,
smlo,llva komisionářská nebo jednatelská, kdyby tu nebylo dalšího ustanovení nv. zák. čl. XIV. čís. 2 (pokud se týče § 51 čís. 2 stanov), že
obchod. který jest předmětem sporu před soudem rozhodčím, vztahovati
se musí ke zboží, v němž obchodovati se smí na příslušných bursáéh.
Takové ustanovení jevilo by se býti v této formě zbyte'čným a stačilo
by ustanovení, že zboží', o něž jde, musí hýti zbožím, s kterým se smí
kupčiti na dotčené burse. Přidal-Ii zákonodárce, že stačí, když obchod
se »vztahuje« ml! takové zboží, nelze dospěti k jinému názoru, než že výrazem »obcho:d ve zboží" mělo býti vytčeno Ien tolik, že předmětem lakového obchodu musí býti zboží, však nikoliv přímo a bezprostředně,
nýbrž, že stačí, když obchod takOVý se i jen »vztahuje« na zboží bursovnÍ. Dle srovnalého udání stran, jakož i dle spisů ro,Zhodčího soudu šlo
v tomto případě o takové zboží a týkala' se přádelná smlouva skutečně
takového zboží. Vším právem zjistil tudíž rozhodčí soud svou příslušnost
a ncIze následkem toho stížnost uznati za opodstatněnou. Rek u r s TI í
s o u d vyhověl zmateční stížnosti a zrušil napadený nález rozhodčího
soudu. D ů v od y: Jest se zabývati toliko otázkou, zda bursovní rozhodČÍ soud právem se prohlásil příslušným v této věci čili nic. V tomtO'
případě šlo mezi stranami vlastně o smlouvn námezdní, totiž o zpředení
a utkání bavlny, které provésti měla firma, Josef S. pro firmu Ludvík W ..

na niž se vztahuje ,závěreční list teto pOSléz jmenované Ílrmy ze dne
18. února 1921, dle něhož obě strany v případě sporů z této smlouvy
~odrobily se rozhodčímn soudu Pražské bursy pro zboží. A tu dlužno
uvážiti, zda toto podrobení se rozhodčímu soudu této bursy pOdřaditi
lze ustanovení § 51 stanov pražské bursy pro zbožl, který u'pmvuje pří
slušnost rozhodčího soudu této, bursy v příčině obchodů se zbožím mimo
bursu. Dle tohoto ustanovení, které nápodobeno jest čl. XIV. UV. zák.
k c. ř. s., příslušným jest soud rozhodčí, jde-Ii o rozepře z »'Obchodů se
zbožím«, počítaje. k tomu též obchody z pojištění, dovozného a dopravy,
pokud je možno: považovati za ob<ohody, jsou-li též dány podmínky § 51
stanov. Z porovnání § 51 čís. 1 stanov, jímž upraveny isou subjektivní
předpokladY pro příslušnost rozhodčího s'Úudu, a § 51 čís. 2 stanov, jenž
praví, že obchod, o který jde, musí Se vztahovati na zboží, s kterým
»kupčiti se smí na příslušných bursách«, nepochybně plyne, že slovy
»obchod se zbožím" míněn jest obchod, jenž má za účel obrat zboží, tedy
obchod ve vlastním slova smyslu, z čehož plyne, že zbOží pro obchod
v tomto smyslu koupeno býti mnsí. Že tomu tak, plyne i z toho, že, kdyby
oněmi slovy byly míněny obchp,dy v širším slova smyslu, zejména tedy
i obchody pomocné, nebylo by b"ývalo nutno zvláště vytýkati, že i obchody z pojištění, dovozného a dopravy patří k příslušnosti rozhodčího
soudu, lze-Ii je považovati za obchodY. Právě toto rozeznávání v § 51
stanov svědčí tomu, že zásadně patří k příslušnosti rozhodčího soudu
jen rozepře z obcnódů ve vlastním smyslu, mimo bursu uzavřených, tedy
ony, které mají za účel obrat zboží, a vedle toho obchody z pojištění, dovozného a dopravy, pokud je za obchody se zho·žím považovati lze, tedy
pokud slouží k ,provedení obratu zboží, a jsou proto všechny ostatní
obchody jinaké povahy z příslušnosti rozhodčího, soudu vyloučeny. Pod
žádný z uvedených ohchodů nelze však podřaditi smlouvu námezdní,
o jakou jde v tomto případě, byf i se týkala zboží, s nímž kupčiti lze na
pražské burse pro zboží, nebo! nejde tu o žádný z obch'Odů, jaký má na
mysli § 51 stanov. Není tu tedy podmínek pro příslušnost rozhodčího
soudu vůbec, na čemž nemění ničeho okolnost, že strany se soudu tomuto
podrobily, poněvadž toto po;drobení se státi mohlo jenom za předpokladů
§ 51 sta:nov a nesdílí proto rekursní soud opačný náhled prvéhO soudu.
Ne; j v yš š í s o u d obnovil usnesení prvého sou,du.
Dů

vody:

Mylným je náhled rekursního, soudu, že příSlušnost rozhodčího soudu
pražské bursy omezena je. zásadně na spory z obchodů ve vlastním slova
smyslu, jež mají za účel obrat zbožím, a vedle toho obchody z poiištění,
dovozného a dopravy, pokud slouží' k provedení obratu zboží. Náhled
tento spočívá na nesprávném výkladu § 51 stanov pražské bursy pro
zboží. §em tím převza,ly stanovy předpis čl. XIV. uV. zák. k c. ř. s., jimž
rozšířena "hyla příslušnost rozhodčích soudů bnrsovních i na spOry z obchodů se zbožím (Warengeschafte), mimo bursu uzavřených, za podmínek čís. 1-3 tohoto článku. Obchody se zbožím rozuměti jest nikoliv
obchody v užším slova smysl u, tj. ko'upi a prodej zboží, nýbrž obchody
ve smyslu, obdobném slovu Handelsgeschiiftc dle čl. 271 a násl. ob ch.
zák., pokud vztahui! se na zboží (sieh auf Waren beziehcn, čl. XIV. čís. 2
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uv. zák. Sr. I~anda, práYB ohchodní. ~ 6 o obchodech. ktervm slovem
je výraz Ii:andelsgeschafte). Slo,vem »obchody (liandelsgeschaltc)" označuje obchodní zákon nejen kupní smlouvy, nýbrž různá jiná
právní jednání, mezi nimi dle čl. 272 čís. 1 i smlouvy, jimiž, nčkdo béře
na se úpravu nebo zpracování movit.í'ch věcí, jemu k tomu cíli od jiného
odevzdaných, převyšuje-li provoz živnosti meze řemesla. Cl. XIV. omezil
odstavcem čís. 2 příslušnost rozhodčích sO,udů v jediném směru, t. j. na
obchody vztahující se ke zboží, s nímž smí se kupčiti na příslušné burse ..
Omezení to je pouze předmčtné, omezujíc obchody na určité zboží, ne
však: na určitý způsob obchodů, jcžto nečiní rO,zdílu mezi,právními jed"
náními, jež lze zahrnouti pod pojem obchodů. § 51 stanov převzal takřka
doslova předpis čl. XIV., připojiv Pouze dodatek, jímž počítá k obchO,dům
se zbožím také obchody z pOjištění, dovozného a dopravy, pokud jc
možno, považovali za obchody se zbožím. Tímto dodatkem odůvodnil
rekurs ní soud svůj náhled, že obchody se zbožím rozumějí stanovy pouze
obchody v užším slova smyslu, t. j. obchody, jež mají za účel obr:"t
zboží. Avšak § 51 převzal dále beze změny ustanovení čl. XIV. čís. 1,
dle něhož stačí k příslu'šnosti rozbodčího soudu. je-li spornou stranou
osoba, jež z povolání zabývá se výrobou, obchodem anebo z p r a c ov á ním mOVitých věcí, jež jsou předmětem obchodu, což by nemělo.
praktického: smyslu, kdyby šlo pouze o koupi a prodej, ne však o zpracování zboží, dále ustanovení čís. 2, žádajíc!, by obchody vztahovaly se
na zboží, jímž se na burse kupčí. Z toho nelze souditi na úmysl stanov,
omeziti příslušnost r'ozhoďčích soudů na obchody, mimo bursu uzavřené,
v užším slova smyslu, naopak zamýšlel tvůrce stanov převzíti ustanovení
čl. XIV. bez omezení na kupní smlouvy s vyloučením ostatních právních
jednání,a vytkl mimo to výslovně některé dmhy obchodil, t. j. obchody
z pojištění, dovozného a doprarvy, o nichž byl patrně v pochybnosti, zda
je lze zahrno'uti pod všeobecný pojem obchodů se zbo,žím. Obchody'
ty vztahují se totiž 'pouze nepřímo na zboží, majíce v první řadě za
předmět jeho pojištční, dovoz a dopravu, a důsledky toho, t. j. pojistné,
dovozné a dopravné atd., ne však zboží samo nebo právní jednání, jež
zav,d,"lo podnět k pojištění, dopraVě atd. Do,ložku »pokud možno je považovati za obchody se zbožím", nelze vykládati souhlasně s rekursním
soudem v ten smysl, že obChody ty slouží k provedení obratu' zboží,
neboť tOmuto ůčelu neslouží a nemohou sloužiti, nýbrž jako požadavek,
aby vztahovaly se na zboží, a ne např. n:a osoby nebo jiné věci než
zboží. Co do zboží platí i pro ně obmezení čl. XIV: čís. 2 uv. zák. Nezáleží
na tom, zda by byl § 51 stanov vystačil úplně s vytčením »obchodú
se zbožím" a zda uvedený dO,da,tek je zbyte'čným; i přes dodatek ten
nebyl změněn původní význam označení obchodů se zbožím, j:ak byl
převzat z čl. XIV. uv. zák. Bylo pro-to zahrnouti pod pojem obchodú se
zbožím i námezdní smlouvu, uzavřenou mezi 'stranami 18. února 1921,
a rozhodčí soud prohlásil se právem za příslušna ke projednání rozepře
z této smlouvy. Nález, jím vydaný, není zmatečným.

přeložen

Čís, 1880.
Zajištěni

pudy drobným pachtýřňm (zákon ze dne 27. května 1919. čis,

318 sb, z. a n.).

Při ponechání pozemkn v pachtu (i§ .!9 zákona) muže vlastnik do pachtovného započísti,oč zVýšeny byly daně a přirážky.

(Rozh. ze dne 3. října 1922, R I 1151/22.)
~ o udp r v é s t -o 1i c e přiznal drobnému pachtýři pozemky do
dalSiho pachtu a zamítl návrh vlastníka, by pachtovné bYlo zvýšeno -o to
oč stouply daně a přirážky. Rek II r sní s o u d usnesení potvrdil.
'

Ne j v y Š š í s 'O: II d zrušil usnesení obou nižších soudu '" nařídil
prvému soudu, by, doplně fízení, znovu rozhodl.
Dúvoďy:

Pravda sice, že dle § 29 požad. zák ponechání v pacMu děje se za
týchž podmínek jako dosud, ale to podle smyslu slova a povahy věci
daleké neznamená ještě, že by v nominální číslici nájemného napro,sto
žádná změna nastati nesměla, jak za to nižší stolice mají. Má-li pachtovné
býti stejné jako dříve, nutno to rozuměti nejen vůči pachtýři nýb;ž
. i vůči vlastníku. Nastalo-li však, jak vlastník tvrdí a noto'rické jest,
VO,bdobí 1914---1920 ZVÝšení realních daní a přirážel" a platí-li vlastník
daně a přirážky, platí je ovšem vlastník z nájemného, jež se tedy o jich
obnos snižuje, takže teprv zbytek představuie vlastní a pravé nájemné.
Toto skutečné a pravé nájemné, byvši ta'kto sníženo, neodpovídá více
sumě nájemného ve smlouvě pachtovní pro období 1914--1920 ustanoveného a nebyla by to tedy vúči vlastníku podmínka "stejuá«, kdyby se
trvalo na posav3,dní nomiuální číslici pachtovného a nedopouštělo se
její zvýšení. Věc má se zkrátka tak: při smlouvě pro poslední obdohí
počítal vl.a~tník s tehdejšími daněmi a přirážkami a podle nich připo
čítav je k pachtovnému, ustanovil jeho nominální číslici ve sk~tečnosti
přesunul je te.uy na pachtýře, jsa sám jen průchodní pokladnou pro; ně:
ať Je tedy tato průchodní položka jakákoli, musí ji vždy pachtýř platiti,
má-li skutečné nájemné t. j. to, co vlastníku zústane, býti pořád stejné.
Tomuto výkl:adu svěďČíČ1. I § 1 lit. el novely ze dne 1. dubna 1921, čís.
166 sb. z. a n., dle něhož pachtýř, jenž se svým ,požado,vacím právem
ustoupiti musil obci a spokojiti se musí s pouhým dalším pachtem, musí
v.e.~ lep ach t o v n éh o, jež mu tady zákon ovšem počítá podle ceny
p;eJ1mac1, kterou obec zaplatit musí - neboť nejde více 0, starého vlastmka_ nahraditi obci též všecky daně, přirážky d, ostatní
veřejné dávky připadající v době p,achtovní na pozemek pachtovaný.
Ta~, Jako zde, mluví pro to slušnost a spravedlnost i v případě § 29
po zad. zák. Nebo,! daně a přirážky byly zvýšeny právě proto že stoupla
peněžitá hodnota zemědělských výrobků, tato však připadá k dobru
Jedině pachtýři, i slu:šno proto a spravedlivo, by taky jedině on zvýšek
daní a přirážek nesl. Je tedy třeba, aby se ziistilo, oč daně a přirážky
dnem 1. října' 1919, kdy počíná nucený pacht, byly vyšší než v době
uzavření poslední pachtovní smlouvy pro období 1914--1920, a podle
toho potom nommální číslici pachtovní ur-čiti.
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Přípustným jest dovolací rekurs do usnesení rekursního soudu, jímž
bylo zruše/lO usnesení prvého soudu, prohlašující žalobu za nepřípustuou
(opozděnou) a nařízeno mn, by o žalobě jednal.
Zaloba o soudní výrok že rozluka manželství, vyslovená cizozemským soudem, jest neplatn~, není žalobou o zmatečnost dle I§ 529 c; ř. s.

(Rozh. ze dne 3. října 1922, I~ I 1167/22.)
Žalobce domáhal se neplatnosti rozluky manželství, provedené usnesením zemského soudu pro věci civilní ve Vídni ze dne 23. února 1921
na základě obapolného svolení stran odevzdáním a přijetím zapuzovací.ho
listu, tvrdě, že byl v ,do;bě rozlukového usnesení již českoslo;,enskym ,
státním občanem. S o udp r v é s tol i c e odmítl žalobu. D u vod y:
Žaloba jest žalobou pro zmatečnost ve smyslu § 529 c. ř. s. Zmatečn?st
spatřuje žalobce v tom, že vídeňský; tudíž cizozemský sO,ud nebyl opravněn o věci té rozhodnouti, jelikož žalobce byl tehda již příslušníkem
republiky Československé. Dlužno však k tomn poukázati, že se usnesení zemského soudu ve V1dni ze dne 24. února 1921 stalo na základě
soudního smíru stran, jež se uzavřením tohoto smíru pravomoci tohot?
sO'udu ,podrobily. Nehledíc však ani k tomu, může býti sO,udní rozhodnuh,
jež velilo v moc práva, zrušeno pro zmatečnost toliko z důvodů § 529
čís. 1, 2 c. ř. s. Takovýto důvod nebyl žalO'bcem a'Ui tvrzen. Žaloba
se tudíž neopirá o zákonný důvod zmatečnosti (§ 529 c. ř. s.). Mimo to
jestža;loba opozděna, jelikož napadené usnesení j-est již více než 1 m~síc
vykonatelné a pravomocné a tudíž žaloba není podána: ve, lhůtě § 534
c. ř. s. Rek n r sní s o u d zrušil napadené u'snesení a uložil prvému·
soudu by nehledě k použitému důvO'du odmítacímu, o žalobě dále jednal.
D ů v ~ d y: Prvý soud odmítl žalobu bez jednání dle § 538 c. ř. s. jako
žalobu pro zmatečnost ve smyslu § 529 c. ř. s. Žalobce však neoznačil
žalobu za ta,kovou a ani z jejího obsahu ani ze skutkových tvrzení, v' ní
obsažených, nelze' souditi, že žalobce chce odporovatiprávoplatnén;u
usnesení zemského civilního soudu ve Vídni ze dne 24. února, 1921 z duvodů zmatečnosti § 529 čís. 1 a 2 c. ř. s. Proto jest použití ustanovení
§§ 529, 534 a 538 c. ř. s. na tento případ nemístným, nehledíc ani k t"t;'u,
že se žalobce žalobou domáhá výroku o neplatnosti rozhodnutí zemskeho
soudu pro věci civilní ve Vidni a nikoliv soudu tuzemského, jakéž patrně
ustanovení §529 c. ř. s. jen na' mysli míti může. Byl tedy soud povinen
naložiti se žalobou dle všeobecných nstanovení o žalobách, a jelikož
se tak nestalo" bylo napadené usnesení jako zákonu nevyhovující
zrušiti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
DůvodY:

Především dlužno zodpověděti otázku, zda dovolací rekurs žalo vane
jest přípustným vzhledem na' druhý odstavec § 527 c. ř. s., dle něhož
v případě zrušení usnesení prvého soudu soudem rekursním a nařízení,
by první soud" vyslechna strany, znova rozhodl, lze rozhodnuti

soudu -rckursního --OdPBI-oV.ati pouze tenkráte, k'dyž soud rekursní ustanovil. že první soud 'má teprve po právní moci rozhodnutí tOho,to TYnařízení
pončvadž nejde

soudu rekursního. Odpověděti jest na tuto otázku kladně,
o případ druhého, odstavce § 527 c. ř. s. Soud rekursuí
totiž neprohlásil, že usnesení prvého soudu spočívá na uedostatečném
konati
řízení

a

nenařídil

v dús1cdku' toho prvému soudu, by

řízení

doplnil a za

tím účelllfl1 jednal po zákonu, pokud se týče, by s'trany vyslechl· 0, tom,
zdali žalOba je nepřípustna a opozděna, a by PO té znova o tom rozhodl
na zákla<dč doplněného řízení, nýbrž zrušil usnesení prvého sO,udu, pwhlašujíeí žalobu za nepřípustnou a 'Qpozděnou, jako právně mylné a nařídil
prvému soudu, by v důsledkl1 toho zahájil zákonné řízení o žalobě, nehled"
k pO,užitému důvo,du odmítacímu. Ve věci samé sluší přisvěctčiti souďu
rekursnímu, že žaloba je formálně přípustna, že tedy dlužno jednati o ní
po zákonu. Není to žaloba Pf{} zmatečnost podle § 529 c. ř. S.; žalobee
nedomáhá se žalobou zrušení usnesení so.udu vídeňského, nýbrž soudniho rozhodnutí. že rozluka manželství, vyslovená cizozemským soudem,
jest neplatna. Žalobou lze vždy ,domáhati se soukromo,právllího nároku
- a o takový jde - před řádnými SOUdy, pokud právní věc není zvláštnim zákonem ,přikázána jiném1\' úřadu neb orgánu, kteréhož případl! zďe
není. Okolnost, že rozluku žalohoova manželství právoplatně' vyslovil
soud rakouské republiky, jejíž soudní rozs1ldky a usneseni jsou v Česko
slovenské republice vykonatelny, nebráni tomu, by žaloba nebyla přijata
na soud a by o ní nebylo po zákonu je'dnáno; naopak tat·o okolnost je
základem žaloby, jejímž účelem j'est odstraněníprávoplatnosti rozluky,
vyslovené s01ldem rakouským. Nejde o opětnédomáháni se nároku, rozsudkem právopl:atně již určeného, Pročež není třeba, blíže se zabývati
vývody dovo,lacího rekursu, týkajícími se nepřípustnosti žaloby ve věci
právoplatně

již fO'zsouzené.
Čís.

1882.

"Způsobností" ve smyslu § 24 vyvlastň. zák. rozumí se nelen odborná
zpusobilost, nýbrž i vhodnost znalce vzhledem ku všem okolnostem
případu.

(Rozll. ze dne 3. října 1922, R I 1170/22.)
V řízení o urČení nájemIT:lého za místnosti zabrané "nbci J. pro českou
školu
J. určil s o u' d p r v é s t O' li c e tři znalce' vesměs z J. R ek u r sní s o u d na místo jednoho z těchto znaleu ustanovil znalcc, Otakara Moa z Prahy. D u vod y: Česká finanční prokumtura poukázala
v,e· svém rekursu na tn, že za účelem zar.učení úp.l'né nestrannosti znalce
bylo by ustanoviti znalce mimo město, bydlicího a navrhla Otakara; M-a
z Prahy. Tomu<ta názofUI iestpřisvMčiti, protože je,dná se o nesrovnalosti
ohJedně výše nájemnéhq mezi obCÍ J. a zemskou správní komisí, takže
jeví Se býti účeIným, aby aspoň jeden ze tří znaleu měl bydlištč mimo
zmíněnou ·obe'c J.Výraz »způsobilost" použitý v § 24, odstavec třetí,
zákolla ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. dlužno. vyložiti nejen ve
smlYslu odborné způsobilosti, nýbrž :v r00šířeném smyslU' zda'li po úvaze
všech okolností případu ustanovení toho či onoho znalce i~ vhodna. Tomu
jest skutečně tak, jak bylo již shora uvedeno, a pOlněvadž za znalce

v

Ci.... iln{ rozhoclnutl, IV.
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Otakar M. zapsán jest v seznamu vrchního zemského soudu

v Praze, za~?ženém na' -z--a:Kta:cte-záirona----ze-dne 8. ánora---I9-2-1,---ěf-s.- -59
sb. z. a n. a jinak proti němw se strany obce 1. námitky vzneseny nebyly
a ,mlm~ to fmanční prokll'mtum se nabídla, že případný zvýšený náklad

pnvzetím znalce z obvodu zemského s~udu v Praze sama ponese, bylo
rekursu vyhověti.
Ne j IV Y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Marně brojí městská obec J. proti rozhodnutí rekursního soudu ve
svém dovO)lacím rekursu vývody, jež nejso'l1 s to, aby 'názor rekursního
soudu seslabily nebo dokonce vyvrátily. Zcela správným jest výklad,
jaký dává rekursní soud slovu »zpusobilost" v § 24 "ákona ze dne 18.
února 1878, čís. 30 ř. zák." jehož tu obdo·bně jest použíti, tvrdě, že výraz
!~to., dlužno VYložiti nejen ve smyslu odborné zpusobilosti, nýbrž v roz e
S!fenem smyslu, 2lda1i po úvaze všech okolností případu ustano·vení toho
neb onoho znalce jest vhodno. Vždyť už zákonodárce sám staral se aby
byla zajištěna nestrannost, znalců meroU' nejvyššÍ' tím, že listina z~alců
vhodných pro účely vyvlastňovací bYla zhotovena bez zřetele na určitý
příp8!d vyvlastnění - původně v;l;dy na rok, nyní na 5 let dále tím'
že soudce !Vybírá znalce z této listiny a konečně, že' dal zákonodárc~
stran.ám právo námite>k, na něž dlužno z mo,ci úřední vzíti zřetel zdají-li
se býti soudu věro hodny. J,elikož pak finančnÍ prokuratura
obavu,
že by tato zále'žitost nebyla úplně nestranně posouzena, kdyby i třetím
znalcem bYl stavItel z obce J. samé a tuto obavu nelze' be>: dalšího prohlásiti z,a líezP'Odst~tnou, právem vyhověl rekursní so'ud jejímu rekursu,
ustanoviv třetím "nakem stavitele Otakara M-a z Prahy, tedy zajisté
osobu stejne způsobilou, jako znalci z J., proti němuž ostatně v této pří"
čině stěžovatelka žádných námitek v dovoladm rekursu ani n"vznesla.

mi

Čís. 1883.
Zajíštění půdy drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919,
čís. 318 sb. z. a n.).
Požadovací právo nemůže uplatňovati, kdo byl pouhým držitelem

pozemku.
(Rozh. ze dne 3. října 1922, R I 1171/22.)
Požadovací nárok drobného pachtýře byl zamítnut 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

tří

dtlvodtl:
Ud'ává-li stěžovatel sám, že ()iI1 a vtlbe-c je'ho rodina pachtovné nikdy
nepla'hli, a pak-li dále', jak z jeho celého přednesu plyne, nikdy oni pachtovní smlouvu neuzavřeli, nýbrž toliko pozemku hospodářsky užívali'
majke jej za svůj vlastní, pak ovšem nebyli pachtýři ani podpachtýři ~
nemohou pro.to vznášeti nárok požadovací, jenž toliko pachtýři a P'Od. pa-chtýři přísluší (§ 1 požad. zák.), nýbrž byli pouze držiteli pozemku,

ve vlastnim jméně po rozumu § 309
na pozemek uplatňovati žalobou.
Čís.

obč.

zák. a musí

případná

svá práva

1884.

Přerušení valutových sporů (nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173
sb. z. a n.).
Nelze přerušiti spor, ujednána.Ji pOjišťovací smlouva přímo zahraniční
mimorakouskou ústřednou, třebas měla geuerální representaci ve Vídni.
Tato nevstoupila do smlOUVY, bylY·li premie i nadále placeny přímo
ústředně.

(Rozh. ze dne 3. října 1922, R I 1183/22.)
Žalobce uzavřel v roce 1891 se ža.]ovano·u Štětínsko:u (Stettin) pojejíž generáluí zastupitelství. bylo ve Vídni, smlouvu, dle níž
se mw žalovaná zavázala proti placení ro·ční premie vyplatiti 15. listopadu 1920 2000 zL r. Č. Smlouvu nzavřel žalobce přímo s jednatelem
pojišťovny v 'Ústí n. L. Po splatno-sti domáhal se ž",lobce ,vyplacení pojistného v Kč, pojiŠťovna nabízela: však pouze placení" Krak. Zal-obn na
zaplacení v Kč pro c e sní s o udp r v é s tol i ce pro tentokráte zamW. O d vol a c í s o u d' přerušil řízen> dle & 1· a 2 nařízení ze dne 31.
dubna 1921, čís. 173 sb. z. a' n. a ze dne 9. prosince 1921, čís. 472 sb. z.
a n. D ů v o cly: Že <měl žalobce v době uzavření smlouvy a nyní před
26. únorem 1919 bydliště v Ceskoslovensku, žalovaná pak své zashlpite,lství před tímto dnem 've Vídni, jest nesporno. Spor točí se· kol Mázky,
v které měně platiti jest pOjištěný peníz. Zastupitelství ve Vídni zřízeno
bylo pro pro:vozování ve'škerého obchodu žalované v Rakousku a bylo
podmínkou připuštění v Rakousku, representace pak byla správou o'bchodu
v Rakousku a tudíž jejím sídlem Rakousko a pOVOlána: obchody jak vůči
státu, tak vůči jedno,tlivcům zastupo'vati.
Ne j v YŠ š í s (] u cl zrušil napadené usnesení a uložil ocLvolacímu
soudu, by, nehledě k nařízenému přemšení sporného řízení, vyřídil odvolání.
D ů vod y:

jišťovnou,

Nejvyšší soud připou'šlí ovšem přerušenj sporu dLe nařízeni ze dne
21. dubna- 1921, čís. 173 a ze dne 19. prc>since 1921, čís. 472 sb. z. a n.
v případech, kde stranou je'st cizozemská společnost, která byLa při
puštěna k provozování ob-chodů v bývalém Rakousku a měla generální
repres·entaci pro RakoU'sko na pUde nynější republiky' Rako'uské, zejména
ve Ví dm, byl a-I i sml'ouva, která jest předmětem sporu, u'zavřena
s tO'l1to repre'senta'cí. Nebo,ť p,řipušteníhl v tehdejším tuzemsku nabyla
takolvá společnost právního postavéní tuzemské spo,lečnosti o hle dně
ob c hod ů t u zem s k Ý c h. Tuzemská generální representace pak byla
dle čl. IV. ck naříze'ní ze dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. zluk. a § 1
záko,na ze dne 29. března 1873, čís. 424 ř. zák. zřízena ku provo·zování
všech obchodů v Rakousku a' povolána,' zastupovati dzozemsk<\tl společnost jak vůči státní správě, tak i vuči třetím osobám v Rakonsku soudně
i mimosoudně s neobmezeno", plnou mocí ve všech záležitostech" které
měly svůj dův{)d v obchod{)vání v Rakousku. Generální representace
'2'
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pro Rakousko 'vedla talto sprfV~akouskych obcn-Odu
a následkem toho bylo místo, kde rakouská representacc byla zfízena;
sídlem cizozemské společnosti, p o k u d š I o o ob ch [) d y r a k o u s k é
(§ 75 j. n.). Měla'! dotyčná společnoi3t dvojí sídlo; sidlo v cizo,zemsku
pro obchody, uzavřené v cizozemsku, a sídlo v tuzemsku pro ob ch o d y
I a k o u s k é. V tomtq případě však pojišťovací smlouva ze dne 30. ledna
1891 ne byl a uzavřena s generální representací žalované společnosti
pm Rakousko ve Vídni - která dle žalobcova tvrzení tenkrát ještě
ani neexistova,la _ nýbrž prostřednictvím tehdejší rakouské generální
agentury v Drážďancch přímo S pojišťovací spulečností 've Štětíně. N ej cl e tuďížo obchod rakouský, nýbrž o obchod německý a
pro tento přichází jako sídlo žalované společnosti v úvahu pouze Š t ě
t í n, nikoh Vídeň. Žalovaná sice tvrdila, že později vstoupil" v pojišťovací
sml'ouvu' generální representace ve Vídni, ale z p'ředložených kvitancí
na premie" na něž v té příčině jedině se odvolala, nikterak to nevyplývá,
ježto z nich jen to jest patrno, že premi-e přijímalo a pot'vrzovalo t a k .
j a k od ř í v e jednatelství v Ústí n. L. ~dyby sna'<lžalovaná mo'hla jiným způsobem prokázati pravdivost svého tvrzení, nebylo: by jí bráněno,
by neopakovala návrh na přerušení sporného řizení. Za nynějšího stavu
věci nelze však uznati, že by tu byly podmínky pro přerušení sporného
řízení dle nařízení výše naznačených, i bylo proto k žalo'boovn rekursu
zrušeno usnesení odvolacího soudu, jímž přerušení bylo vysloveno, a
uloženo o'CIvo,lacímu soudu, by vyřídil odvolání, podané žalobcem proti
rozsudku prvého soudu.

Totéž ustanoveIlí o sti"žnosti do

usneseni prvého soud'U

Hcí se c,pravn"5r ch prostředkú v řízení soudním o nájemném, zní poněktrd
jinak, to-tiž, že do rozho:dnu'lí soudu prvé stolice lze podati stí~nost ke
sborovému soudu prvé stolice a že d a I š í opravný prostředek jest vyIOllčen, není na odpor o,noho výMadu § 4 (5) téhaž zákona z roku 1922.

Nelze totiž míti za' to, že zákonodárce užil v § 4 výrazu »jjný« úmyslně
na ro~díl od· výrazu "dalŠÍ«, uvedeného 'V § 24 a že tedy v § 4 nevyloučil
cl a I š i opravný prostředek, totiž opravný prostředek do usnesení soudu
stol'iee dmhé. Vždy! řízení v případech §. 4 i' § 24 je stejné, totiž mimosporné, av § 24 není uvedeno, že by do rozhodnutí prvého sOluďubylo'
lze podati též Jl n Ý opravný prostředek než stížnost ke sbo'rovému
soudu prvé stolice, § 4 (S) pak převzat jest doslova z § 4 (6) dřívějšího:
zákona čís. 275 z roku 1920 bez jakéhokoli dodatku. Výrazu "dalŠÍ« hy:]o
v § 24 zákona nynějšího čís. 130 z roku 1922 užito, zřejmě jen proto, poněvadž dříve bYl po·dle § 18 zá'kona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z.
a n. z dotyčných rozhodnuti, jež činil nájemní úřad a nikoli soud, opravný
prostředek 'vyloučen. Kdyby byl zákonodárce chtěl v § 4 zákona, z rokli
1922 na rOZJdí1 od § 24 phpustiti d a I Š í opravný prostředek, totiž dovolací rekurs do usnesení soudu stolice druhé, byl by to zajisté uvedl
v ODom § 4.
Čís. 1886.

Čís. 1885.

Dovolací rekurs v otázce soudního svoleni k výpovědi jest
i za platnosti zákona ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n.

rekursního.

a o: vyloučení jiného opravného pros(ř.edku bylo obsaženo 'v § 4 (6) zákona o ochraně n{jclllníků, dříve plativšího, ze dne 8. dubna 1920, čís.
275 sb. z. a n. Okolnost, že § 24 nyní platného zákona z roku 1922, tý'ka-

vyloučen

(Rozh. ze dne 3. října 1922, R I 1193/22..)
Usnesení p r v é h o s o u d u, jímž bylo dáno svolení ku výpovědí dle
§ 4 zákona ze ·dne 27. dubna 1922, čÍs. 130 sb. z. a n. bylo rek u r s II í m
s o ude m zrušeno a věc vrácena prvému soudu k novému rozhodnutí.
N e j v y Š š í s o u cl odmítl dovolací rekurs.
Důvody:

Usnesení prvého soudiť, jímž bylo na'Vrhovateli po·voleno, aby dal
K:arlu K-ovi výpově'ď z bytu, zakládá se na druhém odstavci § 4 zákona
o ochraně nájemníků ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. Dle pátého
odstavce tohoto § 4 lze clo usnesení podle druhého odstavce tého'ž § 4,
totiž do usnesení, jímž první snud vys!nvi!, zdali připouští výpověď, pod'ati stížnost do 8dnú ke sboTovému so'udu prvé stolice a ji n Ý opravný
prostředek jest vyloučen. Poněvadž tato., opmvný prostředek Ivylučující
věta zní všeobecně »ji'ný o,pravný pr'ostře:d'eK«! a nikoli OImezeně »jiný·
opravný prostředek z usnesení prvého soudu«, dlužno ji vztahovati nejen
na opravné prcs'tředky do usnesení prvého sOludu, nýbrž i na opravné
prostř~dky do potvrzui'ících, změň'ujídch 'O zrušujících usnesení

so-udu

Lhůta ku opravnému prostředku počíná pro stranu, oprávněnou, .použiti menšinového jaZYka, teprve od doby. kdy ji bylo usnesení doručeno
v jazyku menšinov.ém.
Žádati; by vyřízení bylo doručeno v jazyku menšinovém, dlužno nejpozději do uplynutí lhůty k opravnému prostředku.

(Rozh. ze dne 3. října 1922, R I 1194/22.)
Do usnesení p r v é h o s o u cl u:, jímž byla doručena výpověď Státního pozemkového úřadu ze zabraného majetkU' a jež doručeno bylo
rvlastníku dne 31. července 1922, vznesl vypovězený dne 17. srpna' 1922
stížnost, když mu před tím k jeho žádosti ze dne 9. srpna 1922 bylo doručeno napadené ll'sneseni dne 14. srpna 1922 v němedém překladu.
Rek u r sní s o II d odmítl stížnost jako ·opozděnou. D ů vod y: Podle
§ 20. o:dsta vee prvý zákona. ze dne 8. dubna 1920 čís. 329 sb. z. a n. pří
sluší osobě, 'hospodařící na statkU, do; 14 dnů ode dne doručení výpovědi
stížnost proti výp{wěcli té :k nadřízenémn soudu z důvodu', že neby!o
šetřeno ustano.vení tohoto zákona. Vypovídající usnesení prvého soudn
ze dne 27. července 1922 se stejnopisem byly vypovídající straně domčeny dne 31. července 1922 a stížnost, která byla podána na pošlu dne
17. srpna 1922, ďošla na soud prvé stolice dne 18. srpna 1922. SEžnost
byla podána po uplynutí lhůty; }est opozděna. Nero;oho{!no jest, že soud
prvé stolice ku žádosti 'Vypovídané strany ze dne 9. srpna 1922 .dal jí
doručiti německy překla·d podání a vyhotovení nsnesení, které ona obdr-
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žela dne 14. orpna 192Z;-jezCú'·-sr-uwfucr.sr-tRl.rucem ponle uveaeného
zákona, § 6 nesl'. pat. a § 1 odstavec druhý čís. 1 zákona ze dne 29. února
1920, čís. 122 sb. z. a n. nastaIa již dnem 31. července 1922.
Ne j v Y š š í s o u d· zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by, pomina odldtací důvod, o stížnosti znovu ro,zho·dl.
Důvody:

Jde, o případ § 2 (6) jaz. zák., kde straně dodáno, bylo vyřízení y jazyce jejím teprve na její žádost, i jest otá"kou, o·de kdy se tu má lhůta
rekursní po,čítati. Dle odstavce druhého téhož § 2 má soud za' podmínek
t"m uvedených v tom případě, že strana, která jest příslušníkem jazyka
menšinového, učinila podání ve-svém jazyku, dáti jí 'vyříze,ní nejen v jazyku státním, nýbrž také v jazyku podání t. j. jejím, menšinovém. Tu
pak jest zajisté nepochybno, že lhůta rekursní běží teprve od doručení
vyřízení v jazyku strany, t",kže kdyby soudce' z jakékoli příčiny na př.
z nedopatření je opomenul a daI vyřízení pOjuze y jazyce státním,thůla.
ani běžeti nezačne, dokud chyba nen<l:pravena a doručení v jazyce strany
dodatečně neprovedeno. V případě odstavce šestého téhož paragrafu,
o nějž právě jde, dává- se ovš,eru vyřízení 'V' jazyce strany, není..,li tent,o
soudci znám, ne ji'ž z pDivinnosti' úřední, nýbrž teprv na její žádost, ale
to zajisté nevadí, ,a'by též zásada, že lhůta rekursní bě'ží teprv od doručení vyhotovení v jazyce jejím, neoplatila i zde, nebo! i tu' dává se jí
vyřízení v ja,zyce jejím za týmž účelem jako tam, aby totiž z neznalosti
jazyka státního škody neutrpěla, aby se jí v jejím jazyku řeklo, jaký obsah
vyřízení má, by syé zájmy hájiti mohla. Ale zásada ta ",de předpokládá,
aby strana s žádostí, by jí dodáno bylo. vyřízení 'v jazyce jejím, nelenila,
nehol nelze právní moc vyřízení ponechávati libovůli strany a dopouštěti,
aby tato mohla ji odsunovati na jak dlouho; by chtěla, nelze·! zůstavovati
právní poměr v nejistotě na dobu nedohlednou. Vyžaduje se tedy, aby
stanovena byla určitá lhúta, do které žádost podána býti musí, má-li
odkládací účinek míti. Stanoviti tuto lhůtu bude úkOjl"m, na·řízení prováděcího, jemuž zákonodrrrce v _§ 8 právě také uložiil, "by se postaralo
i o vhodné předpisy ok ochraně stran před škodami z neznalosti jazyka
jim hrozícími. Než však se tak stane, nezbývú, než stano'vitt tuto lMtu
podle zásad § 7 obč. zák. a tu jest na snadě myšlenka, že nejdelší lhůtou
může hýti jen lhůta rekursní, nebol, stačí-li tato k rekursll, stačí i ok žádosti za překlad. Tato nejdelši lhlIta však také přijata býti musí dotud,
dokud nařízení prováděcí vyďáno nebude, nebo! lze sice mysliti si i lhůtu
kratší (3, 5, 8 denní), avšak ka'ždá taková bylla by více méně libovolná
a proto pouhým výkladem zákona určovati ji nelze, nýbrž dlužno volbu
mezi více možnostmi zůstaviti mod zákonodárné, pokud se týče nanzovací. V tomto případě požádal stěžovatel o německý překlad devátý den
po domčení, tedy ve lMtě relmrsní, a podal pa-k stížnost čhrtý den po
doručení překladu, tedy včas, i bylo proto tak Ulznati, jak se stalo.
Čis. 1887.

Na základě nesporně pravého posledního pořízení lze povoliti knihovní
záznam zástavního práva pro pohledávku ll' e z let i I é ho odkazovruka.
(Rozh. ze dne 3. října 1922, R I 1197/22.)

Na základě nesporně pravého posiedního pořízení, jímž byla nez!.
Gertruda N-ová obmýšlena peněžitýmo~dkazem, domáhala se pojištěni
této své pohledávky záznamem zástavního práv", n" pozůstalostních
nemovitostech. S o udp r v é s t o I; c e záznam povolil, rek u rs n í
s ,o II di knihQlvní žádost -zamítl.
Ne j v Y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Rekursuí soucl uznává, že pohledávka nezlemé odkazovnice Gertrudy
N-ové pro kteroll žádáno za knihovní záznam práva zástavního, jeM
dosta-t~čně osvědčena závětí Gustava N-a ze dne 20. září 1921, která
nepochyb-ně vyhovuje předpisúm § 35 knih. zák., ale po,pírá, že tu jest
druhá podmínka; § 36 knih. zák., totiž dostatečné osvědčení právního
důvodl1 k zásta'vnímu právu. Než právního důvodu toho netřeba zvlášť
osvědčovati, neboť plyne ze samého záJkona, totiž z § 160 nesp. pat. ze.
dne 9. srpm 1854 čís. 208 ř. zák., dle něhož, je-li odkazov!Úk n<)zleti1ý,
odkaz má býti buďto k soudu složen nebo náležitě,zajištěn. Ze byl odkaz
k soudu složen a tím vyhověno § 160 nesp. pat. a zůstavitelovu přfkazu,
universální dě,dička Julie L-ová v rekursu ani netvrdila, zbývá tudíž jen
zajištění odkazu jehož soud i z moci úřední musí dbáti. O tom pak,
že vklad po pří~adě záznam knihovního práva zástavního, jest náležitým
za;jištěll!ím, nelze pochybovati. Pokud rekursn! soud v·ytýká, že musí
dědičce býti ponecháno právo voliti způsob zajištění, stačí pO\lkáza!t
k tomu že dědička dle spisovéh~ záznamu ze dne 16. srpna 1922 odepřela
jakéko1lv za-jištění odkazu. Ostatně lze se touto otázkou zabýVati jen
v případném sporu o spfa-veni záznamu, nikoli v~.ak při vyřizováni
knihovního ná'Vrhu.
Čis. 1888.

Ustanoveni :§ 396 c. ř. s. platí obdobně v připadu § 398 c, ř. s. Soud
provésti sám od sebe šetření o správnosti žalobních tvrzeni a nemůže si za tím účelem vyžádati spiSY, třebas to bylo v žalobě navrho.
váno.

nemůže

(Rozh. ze' dne 3. října 1922, Rv I 263/22.)
Žalobě na dodámí náhytku nebo vrácení zálohy a náhra-du škody bylo
r oc e sní m s o ude mp r v é s t o I i c e vyhověno rozsudkem pro
zmeškáni, ježto žalovaný nepodal 'Vcčas žal-obní odpověď. O clv o I a c í
s o u 'd rozsudek p'otvrdil. D ů v o -d y: Odvoilací důvod nesprávného právnlllo P{)sou'zení věci není opodstatnen. Odvolatel shledává je v tom, že
prvý soud nepřihlížel k obsahu vyrovnávacího řízení, jmenovitě k usnesení zemského soudUl dvilnlho v Pr<l!ze ze dne 30. mna 1920, kterým
,návrh žalovaného na vyrovnání byl schválen a jehož se žalobce ve
svém návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání sám dovolává. Podle
názoru. odvolatelova ,bylo věci soudu,bY sám od sebe prolvedl důkaz
o správnosti ža'lobních t'vrúní, týkajících se náhrady škody, a bez dů
kazú nemohl pr:(r soud přiřknouti celou požadovanou náhradu, když sánl
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schválil narovnání, dle něTfrormit---č&-l-ťwttttf----p+-atiti--puuze--5-%----n-irl11°ady. ~
Pdle téhož názoru nemohl soud vúbec žalobě vyhověti" ježto pr~~ žalovaný dle schváleného vyrovnacího návrhu má pouze vrátiti zálohy,
nikoli však dodávati nábytek. Právní stanovisko odvolatelovo, 'nemá opory
v zákoně. Usnesenrm prvého soudu ze dne' 24. září 1920 byla žalovanému
prodloužena lhůta ku podání oďpovědi na žalobu do 12. října 1920, kter·ol'
žalovaný zmeškal. To opravňovalo žalobce podati návrh na vydání rozsudku pro zmeškání. Skutkový základ pro rozhodnutí prvého soudu obsahovalažaaoba ve spojení s obsahem návrhu na' -vydání ro,zsudku, nebol
tato dvě podání nahmžují skutkový přednes dostavivší se strany (§ 396
c. ř. s.), který v případč § 398 c,. i-. s. odpadá. Podle ,§ 396 c. ř. s. by10
skutkový obsa'h žaIoby a návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání považovati za pravdivý, pokud nebyl -v,yvrácen důka,zy, jež měl prvý soud
ph dojití návrhu po mce. Takových důkazů prvý soudce tehdy po ruce
neměl, nebol, j-ak zjištěno spisy rozepře, dal soudce n .. témž návrhu pří
ka'z, aby spisy vyrovnadho řízení byly připoj'Cny. Příkaz tento byl protizákonný-, neboť nalézací soudce ne-byl oprávněn spisy ty ,od' vyrovnacího
komisaře za účelem rozhO'dnutí 00 návrhu na vydání ynzsudkllJ pro zmeškání vyžadovati, neměl však na rozhodnutí žádného vlivu, pr-otože prvý
sOlTId k obsahu těchto spisů, které, jak spisy r-oz,epřc zjištěno. při rozhodová'ní měl již po ruce, 'nepřihlížel, což bylo po zákonu správné. Ani
soud odvolací nesmí' na spisy ty vzíti zřetel, .poněvadž okolnosti, jichž se
strana žal'Ovaná vzhledem k o,bsahu těchto spisů dovolává, jsou nepří
pustnou novotolf (§ 482 c. ř. s.). Okolnost, že žalobce, sám v návrhu na
vydání rozsudku pro, "-zmeškání. poukazoval na vy:r,ovn:ánÍ, potvrze1né'
usnesením ze dne 30. října 1920, nemá pro rozhodnutí sporu v~rznamu,
pro,tože žalobce obsahU! vyrovnání ve svém podání neuvedl, takže pr'vnÍ
soud neměl .ani možnosti, zkoumati, jak:fr viliv mělo narovnání na právní
osud žalo,bních nároků. Odvo'latel je 'VI omy.tu, made za to, že bylo povinností soudu, by provedl sám od sebe důkaz o správnosti tvrzení žaJobních týka,jícJch Se náhrady škody. Povinnost takovou nelze ze zákona
dovoditi (§§ 396, 398 e. ř. s.). Pravda, že, žalo,vaný nebYl by mohl v odpovědi uplatňovati narovnácní teprve dne 30. říjnru 1920 soudem potvrzené.
Z toho však neplyne, že tak mohl činili v řízení od-volacím, ve kterém
jsou novoty vyloučeny. Proti exekuci poskytne mu za to po případě
ochrany ustanovení § 35 e'x. ř.
Ne j vy Š š 1 s o u -d nev:rhověl dovol'ání.
Důvody:

Jlde o o,tázku procesního práva, již rozřešil odvolací soud v úplném
souhlasu se zákonem. Správnost jeho vývodů p-lyne z toho, že § 398
c. ř. s. odvolává se ,výslovně na § 396 e. ř. s., jenž tedy obdobnč plaL
v příp-adě § 398 c. ř. s. Obdobné užití § 396 c. ř. s. bylo vyl!oženo odvolacím sou'dem zcela správně, a sluší k jeho případným vývodům odkázati.
Údaje žaMíc í strany, kp-ředmětu spom se vztahuiicí, bylo pokládati za
praJvdivé, ježto při podání . návrhu na' vyd'ání rozsudku pro zmeškání
neby-lo tu dftkazů, jakéž před'Pokládá § 396 c. ř. s. V tom směru lhostejno,
že ža'lovaný ukaZUje v návrhu na prodloužení lhůty k podání odpovědi
ke spisům, týkajícím se, Ivyrovnáva~ího řízení, jak dovolalel v podstatě,

sám přiznává. Stejně lhostejno, že se žalobce v návrhu na; vydání rozsudku pro zmeškání zmiňuje· o vyrovnání, kdyžič' obsahu vyrovnání
neucvedl. UZl1aI~li odvolad soud rozsu'elkem pro zmeškání na podkladě
podaného děje (§ 396 c. ř. s.J, že žalolmí nárok jest odůvodněn, sta'lo se
tak po právu a nelze důvndně mluviti o odporu se spisy, kdyžtě jde
o rozb-oT otázky právní, niko,Ji o otázku skutkovou. Dovolání není dů
vúdno, vývody jeho nejsou zpúsobHé, zvrátiti správnost důvod'ů rozsudku
v odpor vzatého, na nČrž se jinak přikazuje.
Čís . .1889.
Dělník, jenž k poukazu dělnické úrazové pojišťovny dostavil se k lékařské prohlídce, může náhrady ušlého mu tím výdělku domáhati se na
zaměStnavateli ~§ 1154 b) obč. zák.). V této rozepři nelze řešiti otáZku,
zda náhradou není snad povinna úrazová pojišťovna dělnická, aniž lze
žalobu zamítnouti pro tentokráte z důvodu, že 1I{trok uebyl posud uplatt"
něn proti pojišťovně. Zaměstnavateii se ponechácvá, by ,hojil se po případě
na úrazov.é pojišfovně (§ 1042 obč. zák.J.

(Rozh. ze dne 3. října 1922, Rv I 1020/22.)
Žalobce, jenž dne 4. čelwence 1921 utrpěl úraz vpo-dniku žalované
firmy, podrobeném předpisům zákona o úrazovém pojiŠtě-n.í dělníků,
.a jemulž úra,zová pojišťovna dělnická pro Čechy be,z předchozího, šetření
přiznala léč e b n í -důch,o<ď na tři měsíce do 3. října! 1921, k oznámení
okresní pokladny nemocenské v B., že pn skončeném léčení zůslal
částečuě nezpůsobilým k výdělku, byl úrazovou pojišlovno'u dělnickou
,obesl~n na 17. le,dna 1922 do D. k lékařské prohlídce, by zjištěna by:la
ztráta jeho výdělečno-sli. Na' základě lékařské prolhlídky vyměřila mu
úrazová pojišfo,vna dělnická i n va -li d n j duchod 15 % na pět měsíců,
'Po-čínaji-c dnem 4. října 1921. Žalo,bee zmeškal dne 17. ledn.a! 1922 pracovní
směnu, čímž mu ušel výdělek 104 Kč 60 h, jeuž. mIX nebyl nahražen arů
úrazovou pojišfuvnou ,dě'lni'ckoUi, ani žaIONan,O'll firmou jakožto zaměst
navatelkou. Domáhal, se proto za vedlejší in/erveuienee, úrazové pojišlovny náhrady 104 Kč 60 h na žaiJ.ovaná firmě. Pro- c e sní s o. u d
p r v é s t ,o I i c e ža-lobě vYhověl, o d vol a 'c í s o u od ji zamítl. D ů
v o- d .1': Že jest usta,no-vení .§ 1154 bl úhč. zák. ustanovením podpůrným,
není více sporno. Soud odvolací však nenÍ' názoru, že v tomto připadě
byla žaJovaná pOlv;nnou, nahraditi žal'obci mzdu, kter'á žalobci ušla tím,
že byl předvo.Ján úrazo-von pojiš,lovnou k lékařské 'pTQ'hlídce. Dle § 1 zák·ona ze dne 28. pT'Ů'sin.ee 1887 čís. I ř. zák. ex 1888 ve mění čl. II zák.
ze dne 10. dubna- 1919 čís. 207 sb. Z.' a n. jsou' všichni dělníci, v tomto
čl. uvede,nÍ pojištěni pro-ti následkům úrazu. V § 6prvuwedeného zákon""
pozměněného čl. IV. posléz jmenov,aného z,íkona, jest stanoveno-, že úrawvá pojišlovna má po'škozenému poskytnouti důchod, a jest dáte uvedeno, jak se má ·důchod vypočita;ti. Jest tedy 'povinnostf úrazové pojišlovny, by vše předsevzala, čero jest zapo,třebí, aby důchod mohl býti
poškozenému vym·ěřen.
nralzová pDiišfovna! povolává poškozeného
k 'lékařské prohlídce na základě povinnosti, jí zákonem ulože'né. Důležitou
příčinu § 1154 11.) obč. zák. lze tedy spíše shledávati na straně úrawvé
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p.ojišfovf)Y, nc·ž 'rošk~G, ncibcť V&.ŠJfGzť-n}~ žalobce nežádalo zvý-'
šenÍ důchodu a o předvolání, nezavdal tady příčiny k tomu, by byl povolán
k prohlídce. Správným jest sice, že nikde v zákoně o úro pOj. dělníků
výslovně nenÍ' stanoveno, že jest úratzová pojišťovna' p.ovinna při yyšetřo,vání, tedy též také náklady prozahálené směny nésti. Byilo by však
proti z"sadám práva, by dělníku· škodu, kterou mu zpŮSobila' úrazová
pojišťovna"~ tedy ústav soukromý, dosti casto ve svém vlastním ncb aSj}oň
ve ~vém očekávaném pros'pěchu, nahraditi měl jinÝ soukromý podnikatel.
V § 30 zákona O: úro poj. děl. jest stanoveno, že· k žá!dosti úrazové pojišfovny jest .okresní politioký úřad povinen, véVšeHiti vše,chny okolnosti,
rozhndné pro posouzení nároku na odškodně'ní úrazu, ,a' že vzešlé snad
útraty vY'šetfoNání :platí poji;šfovna. V zákoně není stana'veno, že pO-'

ji<šfovna musí braditi pouze po.Jitickému úřadu okresnímu vzešlé snad
náklady (komisielní výlohy úředníka), ·nýbr·ž všeobe,cnč »vzešlé snad náklady,,; že tyto náklady mohou býti různé povahy vidno z věty "zejména náklady, které vznikly tím, že· b}"lo po případě nutno přivolati
znalce.« Bylo tedy skute·čně úmyslem zákonodárcovým, že úrazo"ápo~
jíšfovna hradí je'n náklaldy, vzešlé přiš,etření politickým okresním úřw
dem? Jest tím stanoveno, že úrazová pojišfovna když koná šetřenf sama
múže ,náklady uvaliti též na jiné osoby? Zajisté nikOJli, nebo'f, jest-li
povinnost Je náhmc!ě stanovena pro ·případ vyšetřování dožá!daným
úřaJdem, jest zajisté tato povinnost v ustanovení § 3.0 mICky obsaže'na
též Pro případ vlastního vyšetřování. úmzoová pojišfovna obesílá poŠ:lm-.
zené kpro'hlídce na den a hod;nu, jak jí jest vhodno, netáže se zaměst
navatele, zd,o-li může dělníka v tu hodinu postrádati a zda-li neutrpí
tímto předvoláním dělníka, snad nepú,strádatelného, značnou škndu.
Dě'lník ntrpí předvoláním, které mu brání pracovati, šk.odu a zásaďou
práva jest, že hradí ten škodu (újmu), kd'o k ní d",l podnět. úrawvá pojišfovna poskytovala též po léta poško.q;enému přiměřenou náhradU' za
úšlý výdělek. Tvrdí sice, že to uči~ila ,dobrovolně, totiž ,že k tomu nebyla
nucena! výslovným ustanovenÍrm zákona, avšak již před zákonem ze dne
ID. dubna 1919, čís. 2.07 sb. platil § 31 zák. ze. dne 28. prosince 1887,: čís.
1 ř. zák. ex 1888 a stano,vil v posleduím ·odstavci též povinnost k náhradě
nákladl1, j.ako nyní čl. IX § 3D zák. čís. 2.07/19 sb. z. a n. Odvolaci soud
j3 proto názoru, že úrazová pojiš;ťovna jest povinna, žalobci ušlou m~du
nahmditi a nikoliv zaměstnavatel, vyhověl proto ·o,dvolání a uznal na
zamítnutí žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d obnovH rozsudek prvého soU'du.
I

Důvody:

Dovolávaje se ustanovení § 1154 b) "bě. ~ák., domáhá se žalo,bce
náhrady ušlého výdělku na zaměstnavatelce. Dle § 1154 b) obč. zák. ve
znění, jehož se mu dostalo zákqnem ze dne 1. dubna 1921, čís. 155 sb. z.
a n., přísluší zaměstnanci PO čtrnáctidenním zam'estná!ní nárok na mzdu
nejvýše týdenní i tenkrát, když z důl e žit é pří čin y, týk a j í cí
sej e h o o s o b y, nemohl vykonávati práci nebo, službu, poklid si to
nepřivodil úmyslně nebo hrubou nedbalostí. O tom, že lékařská' 'prohlídka
byla důležito·u příčinou, týkaiící se ža,lobcovy ose,by, netřeba se šířiti.
Vždyf na lékařské prohlídce a na jejím výsledku záviselo., ,má-li žalobci

po wplynulí doby, nakteron mu byl příznán duchod léčení, vyměřen býti
na dále důchod invalidní, po pŤÍpadě iakým procentem má důchod ten
býti stanoven, a právem poukázala vedlejší intervenientka k pátému odstavci novelisovaného § 32 zákona q úrazovém pojištění dělníků, - že
můžedtlchod zcela nebo částečně býti zadržen, když zraněný,nemaie
pro to podstatných dŮVOdů, neuposlechne nařízení úrazové pojišfovny,
aby se dosta,yU k lékařské ,prohlídce za účelem zjištěni, zdali .a· do, jaké
mírY" následky úrazu dosud trvají. Nelze tudíž tvrditi, že lékařská prohlídka; by,la v zájmu úrazové pojišfovny ďělnické, mělf spíše žalobce
svrehov.amý zájem na tom, aby se d'Ostavil k lékařské prohlídce, a nižšími
soudy nebylo nic zjištěno, z čeho by bylo, lze usuzovati, že nebylo účelno,
volati žalobce do D. k prohlídce. Poněvadž tu jsou i ostatní předpoklady
§ 1154 b) obč. zák., dhržno uznati, že žalobcův nárok vůči žalo,vané j<lst
doslovem zákona op.odstatněn. Žalovaná arci namítá, že zaměstnavateluv
závazek dle § 1154 b) obč. 'zák. jest pOThZe poďpůrným po,tud, že jen
,enkrát náleží zaměstnavateli, by nahradil zaměslnanci uišlý výdělek,
když není nikdo jiný náhradou povinen. Tím uznává žalovaná svůj závazek pro ten přípaccl, kdyby náhra,clní povinnost nestihla' někoho jiného.
Lze tu úplně stranou ponechati otázku, je-li závazek dle § 1154 b) obč.
zák. skutečně jen podpůrným, - z doslovu zákona to neplyne -, ale
toHk jest jisto, že, chtěla-Ii se ž",lovaná sprostiti tohoto zá.va~ku, musila
dle v'š,eobecných pravidel právních dokázati, že náhr·adou pOVinen j-est
někdú jiný. Žalovaná z ustanovení § 30 zákona o úrazovém pOjištění děl
nnků vyvozovala, že úrazO'vá po'jišfovm dělnická jest povinna nahraditi
žalobci ušlý vý,dělek. Než dovolací soud pokládá za to, že otázka, je-li
tomU' tak, nemů'že v tomto sporu vůbec býti řešena. Nejde.f snad o: ponhoU!
otázku předběžnml, kterou by po případě také soudcové mohli řešitf, nýbrž bylo by tím rozhodováno O< tOlm, trvá--li nebo netrvá-li nárok,
odvozovaný ze zákona veřejnoprávního, tedy nárok .nikoli ryze soukromop'rávní, - proti úrazové pojiš'.fovně dělnické, ústavu to, který, nejsa
za:ložen k účelům výdelečným, jest samnsprávnou korporací rázu veřej
noprávniho pod zvláštním dozorem státu, a na cl t o v t oQ m t o s por u
ne n i a n i str a n,o u. Nebof tím, že úrazová 'pojišf'lWna dělniCká při
stoupila k žalobci jako vedlejší' intervenientkw., nestala se dle zása·ď platného civilního řádU' soudního stranou. I kdYby tedy v tomto spom bylo
soudy rozhodnuto, že úra-zová pojišfo,vna dělnická jest dle. zákona o úrazovém POjj'štění dělníků povinna. nahraditi žalobci ušlý výdělek, nemělo
by rozhodnutí to. vůči ní právního význalmu, ona a dozorči úřady jÍ
nadřízené nebyly by tím vázány, a výrok nebyl by proti ní vykonatelným. Nelze-li však v tomto sporu pr'o'v,ésti důkazu, že úrazová pOjišťovna
dělnická jest náh·radou po,vin.na, neml/že žalovaná odmítnouti náhradní
povinnost, kterou jí zákon vuči žaiobci ukládá, a zůstává při pmvidlu
§ 1154 h) obč. zák. Domnívá-Ji se ža,]ovaná, že 'náhradní povinnost spadá
dle předpi:sů zákona: o úrazovém pOjištění dělníků na úrazovou pojiš.fovnu
ďě'lnickou, že tedy, když ona za'platí žalobci ušlý výdělek, učin! za jJO'jišťovnu náklad, jejž byla by ta,to sama dle zákona musila učiniti, může
uplatniti svůj po.stižní nárok dle § 1042 obč. zátko proti úrazové· poji'šfojv'ně
dělnické. V tom případě nebude závady, by sporná otázka nebyla soudy
řešena, ne·boť v tom s por II bude úrazová pojišfovna dělnická stranou,
a všeobecně jest uznáváno, že náhradní nárok dle, § 1042 ·obč. zák. jest
Q
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nárokem sO'ukromo-~"Htl a. prcto hldikatuře řádn:r-ch-----s-B--thi-ů--pfkázán,.
i tehdy, když záko,nný závazek k nákladu jest rázu veřejnoprávního,.
Tato cesta zdá se nejvyššímu soudu i z dúvodú slušnosti biTti sprl: vnější,
nežli druhá cesta, na kteron by také bylo lze pomýšleti, totiž ta, že by
žalo·ba byla pro tentokráte zamítnuta, a žalobci bylo ponecháno, by se
napřed pořadem sprá'vnímdomáhal náhr.ady u'šlého výdělku na úrazové
pOjišťovně dělnicke, a teprve, 1<.:dyby ve správním řízení úspěchu se nedoděllal, mstoupil pořadem prúva proti žalované firmě. Sociálně-poli
tický účel § 1154 b) obč. zúk. zále·ží v tom, že má býti podporován a
chráněn zaměstnanec jakožto hosP'o.dářsky slahš,Í, jemmž ,má bSrti umožněno, by scdomohl svého práva co nejrychleji a zpúsobem co nejjednodušším. Proto dlužno ustanovcní to vykládati v pochybnosti ve 'P'fOspěch zaměstnance, a nelze tudíž na něm ,požadovati, ,aby se pouštěl ďo
řízení administrativního co do· konečného- virsleruku nejistého, a nezřídka
vleklého, když může v řízení so.udním bez obtíží dojíti uspokojení svého
nároku.
Čís. 1890.

Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, ·čis. 329 sb. z. a n.
Do usnesení, jímž doručena výpověď ze zabraného maje,tku, lze si stě
žovati pouze z důvodu, že nebylo šetřeno §§ 12 až 25 náhr. zák. Stížnost
příslUŠí ponze osobě hospodaříci.
I dle původního doslovu § 23 nállradového zákona stačilo, bylo-li současně s výpovědí pod á II o oznámeni o zamýšleném převzetí.
Okresní soud výpověď pouze uoručuse" nevydává však usneseni Ol tom,
zda jsou splněny její podmínky. Rozhodovati o tom povolím je teprve
soud rekursní. Shledá-li rekursní soud, že třeba dalších objasnění, nesmí
opatření okresního soudu zrušiti a naříditi mu doplnění řízení, nýbrž
musí, čeho potřebuje, sám vyšetřiti nebo dáti si vyšetřiti.
Že' výpověď nebyla doručena pachtýřům, kteří hospodaří :na někte
rých částech statku, jest Ihosteino pro posonzení účinnosti výpovědi
vlastníku hospOdařícímu na ostatních částech.
CRozh. ze dne 3. říjn.a 1922, R II 380/22.)
Do usnesení o k r e s II í h '0 S o II d ll, jímž byla v.lastnici doručena v}r ..
poviíď Státníhio pozemkového úřadu ze zO!braného miajetku',' vzne~[i:
vlastutce, substitut a opatrovník nenarozeného ·potomstva vlastni ce stížnosti, jimž r·e k II r s II Í s o u,d vyhověl}, zrušil napadené usnesení ,a vři
kAzal prvému soudu, by, pro;vcda šetře11í, Co výpovědi znovu rozhodl.
N e j vy šš í s o u d zamítl dov·olací stížnost vlastnice, odmítl dovolad stížnosti substituta a opatrovníka nenarozeného potomstva vlastnice, vyno,věl však aOlvolací stržnosti Státního pozemkového úřadu v ten
rozum, že zamítl stížnost vlastnice· do doručení. v}!'povědi s tím, že' V~T
pověď se v platnosti ponechává, a že odmW stížnost substituta a opatroV'níka nenarozenéllO' potomstva do téže, výpovědi.
K. do vol a c í stí žn o' s ti v 1a st nic e: Dle· § 20 náhr. zák. ze
dne 8. dubnw 1920, čís. 329 sb. z. a n. přísluší sice osobě, na zabraném
majetku hospodařící, proti výpovědi stížnost, O!všwk jen z důvodu, že
nebylo šetřeno 'ustanovení »tohoto zákona«, t. -L právě citovaného· zákona
c

náhradového. Zřejmo, že tíu-,to v~-razcm nemíní se vůbec všecka ustanovení tohoto zákona, nýbrž právé jen jeho před'pisy o vý,povědi, tedy,
jak to nyní novela ze dne 13. července 1922, čÍ's. 220 sb. z ..a: n. v novém
znčnÍ S 20 náhr. zák. výslovně vytýká a jak se to, dle, dúvodové zprávy
k ní už dřív rozumělo samo sebou, předpiSY jehO' části I. liLc) čili §§ 12
až 25. Nelze tedy podávati stížnost z toho důvodu, že nebYlo šetřeno
jiných předpisú zákona náhradového než jeho §§ 12-25, nebo clo-konce,
že- nebylo šetřeno předpisů zákona' jinÉ-ho, než náhrad'ového, na př. zákona záborového a pod. TO' má dobrý s'Vllj dúvod., nebo.!, pokUd jde
o tyto jiné před~isy, pokud se l}ČC zákony, spadá věc buď v působnost
soudů jiných než soudů, povCXJ.aných k řízení o výpovědi §§ 18 a 20 zák.
.ď~:«,;, nebo d'oko11ce, a to· pravidelněji, v působnost úřadů správních,
najme Státního pozemkového úřadu, pokud se týče jeho, OhVioldových
úřacloven. Uplatňuje-!li tedy stížnost, že 'nebylo šetřeno předpisů §§ 9
a II zák. záborového a předpisů §§ 2-11 zák. náhradového, imíjí S0 dlem, uplatňujk dúv.ady, zákonem ze stížnosti vyloučené. Sond tu nemá
zkoumati ,ami právo držitele zabraného majetku na příděl dle § 11 záb.
zák., nebo! '" tom rozhoduje Státní pozemkový Maxi (§§ 3 a 5 zák. náhr.,
§ 7 čís. 1 zák. -o po-z. úř. ze dne ll. červn.a 1919, čÍs. 330 sb. z,. a 'll.)
a to se, souhlasem správníhO' vÝboru. (§ 1'1 čís. 1 zákona o Stát. poz. úř.);
ani otávku, zda nebyl nebo nebude porušen předpis § 9 (2) záb. zák., dle
uěhož při převzetí zabraného ma'jelku postupovati jest tak, aby osoby,
pm něž na: něm vázno" práva, zde nápadnická práva substitutů Michala
A. a nenarozenéhO' potomstva vlastnice, nebyly zkráceny zde, jak stížnost mysll, přejímací cenou, nebo! tato péče opět n'áleži 'v' .abor působ
nosti Státního po.zernkového úřll'clu (§ 7 čís. 7 zák. O' Stát. poz; úř.), wtliž
by bylo 'třeba' zko·urnati, zďali substituti vlastníkovi vůbec náležejí k osobám, jichž práv.a záko,ll na mysli má; ani konečně otá7Jku, zdali před
výpověd:( hylo prove1ďeuo, řizení dle §§ 2 až 11 zák náhl'., t. j.podáno
Q·známení o zamýšleném pře'vzetí, na něž může' vlastník uplatňovati nár-ok
dle § 11 záb. zák., nebo·! tyto předpisy tvoří jeho. část I. lit. b) a nikoll
tedy část l. lit. cl, jichž zachování jedině rekursnímu soudu při výpovědi
zkoumati dlužno; naprosto tedy nemo,hl a nesměl rekursuí soud, jak mu
stížnost ukládá, zjišťovati, jak dalece stěžovate')ka upla:tňuje 'právo dle
§ 11 záb. zák., a nemohl tedy ani, jak stížouost žádá, 'v.ýpověď zamítnouti
proto, že otázka to,hoto práva není vyřízena. Poknd arci stěi:ov.atelka,
jak. ~e zdá, uplatňUje též, zvláště při ·otázce poslední, že výpo,věď před
pokladá vyřbení uvedených otáze'k, roz. příslušným úřwdem al správním,
a! soudem, sluŠíovŠe.mi zko:uma!i, zda 'předpisy §§ 12-25 náhr. zák., jichž
s'Oud při zkoumá!ní výpovědi dbáti musl, vyřízení to než"dají a nepřed
pokládají. Tudluž'no 11aprosto vyloučiti otázku práv dle § 9 (2) a § 11
z~b. zák., nebo·! těch §§ 12-25 náhl'. zák. ani z dale,ka se nedotýkají. Co
vsak se týče řízení dle §§ 2-11 náhr. zák., t. i. oznámení zamÝšleného
převzetí a úkonů jemu násleďu:jkích, má ovšem § 23, iehož tu dbáti
dlužno, předpis, zahmlljkf M sobě předpoklad, že usta'novení§ 2 v určitém
kuse vyhověno, i dlužno tedy zkouma'ti, který ie tn kus a zda v tomto
pří,padi1 vskutku zadost mu učiněno; bylo. § 23 v původním doslovu před
pisoval, že výpověď milie býti dána jen, když byla poznárrika záboru
neb zamýšleného převzetí v knihách vykonána nebo současně s výpovědí se vykoná. Když rekursuí snud rozhodoval, dne 16. srpna 1922, plO!ti)
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tento puvodní doslb~'.--'výpuvěď sice [vIdí, že kni-1wvnÍ----poznámka
záboru provedena byla již dříve, avšak SO'ud rekursní to nezjistil. Zbývá
tedy otázka, zda bylo za,mýšlenépřevzetí knihovně poznamenáno· a kdy.
Tu pak uvádí výpověď. že Státní pozemkový úřad půdal oznámení ze
dne 6. červenee 1922 (tedy s{}učasně s výpovědí, jež datována' týmž
dne111) o zamýšleném převzeti a že na základěo.známení toho bude pře'
vzetí to v knihách poznamenáno. To odpo,vídá úplně předpisům §§ 2 a 3,
jakož i §§ 19 a 23, dle niehž vý,pověď může býti podána hned současně
s oznámením převzetí a nemusí tedy pr.ovedení poznáJmky převzetí, jež
nařídí soud sám od sebe na základě oznámení o převzetí (§ 3), býti
vyčkáváno. Ovšem rekursní soud 'nez}istil, zda toto vše ve skutečnosti
tak se má, jak výpověď tvrdí, že vlastniei bylo vyrozumění o zamýšleném převzetí doručeno, jak ona dí, "teprv« dne 7. srpna 1922, t. j. prý
měsíc pn doručení výpovědi, jež se stalo dne ll. července 1922, z čehož
dovozuje převrácenost řízení, že prý ne}prv dána výpověď a potom
teprve učiněno oznámení 0' převzetí, ač pořádek měl býti opačný. Avšak
to, že doručení oznámení ,o: převzetí se, zdrželo a nastalo až po doručeaí
vý.povědi, nečiní řízeni v,~dným, záležíl jen na tom, zda vÝp'o·věď podána
aspoň součmmě s oznámením zam~Tšleného převzetí, jak zde vypovídatelem tvrzeno, a to stěžovatelka nepopřela. Zclržeti se doručení oznámení
musí, protože, po jehO' dojití nařídí soud dle § 3 nejprv poznámku pře
vzetí a pak teprv, a to až po výkonu poznámky, jejž n<1 vYhoto:vení výměru, určeném ,pro žad"tele, potvr,diti musí (§ 16 .odst 2 instr. pro knih.
úř.) ,:l} po vyznaJčení jeho· v ďenníku provede se doručení (22-25 téže
instr.). Z této manipulace knihovního soudu je zřeimo:,že doslov § 23,
že výpověď clánw býti může j'en, když poznámka zamýš1eného převzetí
byla vykonána neho současně se vykGná, nelze bráti do slONa, pro'tože
výkon nezávisí již na: vůli podate:le .oznámení, nýbrž na rychle,,!i soudu
a mn.ožství jeho prací, jež nedovoluje vž.dy neprodlené pr.ovedení věci,
nýbrž že rozhodn'ý;rn jest, jak shora řečeno, podání nznámení, Jehož nutným následkem 'PGocnámka převzetí jest. To-dokazuje § 19, jenž dí, že
pozemkový úřad může sloučiti vyrozumění vlastníka o převzetí s výpovědí, t. j.že může obé současně podati. TutO' nepříp8'dnou, pGvaze věci
odporUjící styJisaci § 23 nahlédla citovaná novela ze clne 13. července
1922, čís. 220 sb. z. a n. a změnila do.slov § 23 v ten rozulffi, že výpověd'
mŮže býti dán" jen, když .oznámení o převzetí bylo u soudu již podáno
neh a'spoň se ,podává současně s výpovědí. Duch a smysl pře'dpisu byl
již za starého doslovu týž, jen nebyl sloyy zákona správně vystižen,
nenastala tedy novelou změ"a v Gbsahu no·rmy, nýbrž jen pro,vedena
oprava jejill!o doslovu, a dlužno· tedy i clle starého doslovu rozh.odnouti
tak, ja.k to nutno dle ,novéh{}, to tím spíše, že, i kdyby tu šlo přímo
o autentický výklad záko'l1a', a nikoli o poubon jeho redakční úpravu, musi
h\) dle § 8 obč. zák. na všecky případy ze starší doby datující, avšak
posud nerozhodnuté, užito býti. Praví-li konečně stěžovatelka, že výpGrvěď není ,posud právoplatná, ježto ona do ní podala stížnost k správ..nimlI soudu, vymyl«<á se tato .námitka vůbec 'vážné diskusi, kdyžtě stížnost pmti výpovědi přikázána v § 20 řádnému soudu, právoplatnost výpovědi závisí telly od rozhodnutí soudu v pořadu stolic, a udánlivá stížnGst na správní soud nemůže řádnému wudu překážeti, by o výpovědi
nerozhodl.

861

K: d o v ~ 1a' c í stí Ž II 'o s t i s u b s ti t II t a a o pat r o Vll í k a 11 cna r o z e ~,e ho 'p ~o tOm s t va 'v I a s tni c e: § 18 (2) stanoví, že
soud ~OruCI, vypoveď <osobě, na zabrané-m majetku hospo.dařící,a uenHi
ta.. to zaroven vlastníkem, také vlastníku, § 20 náhr. zák. pak pr ' ~
·~ o t
t·,
'dO
aVI, ze
~ t I':,.n s P:o I ~,:pove I přísluší .osobě hospodařící jen z důvodu, že nebyb
setreno ~n:dp;~u I;, c) ,t,oho.to zákona. Z toho nelze d'Ov.ozovati, že osobě
hospO'dam;1 pnslusl s!Imost jen ,právě z ol!}oho důvůdU!, vlastníku však
neomeze~e: Naopak }~st na sna:dě, že vlastník, není-li zároveň 'Osobou
h03P?,dafIc:, Je ze slIznosti vůbec vyloučen, nebo.l proti němu je dostat~.cn.e opatu'ni llči!Iě'110 již záboTe,m. ,a .oznámením o převzetí. Vý.pověď
dav~ sp. ''''ll osobe hospodařící (§ 12), tedy z hOSPodaření, nikoli tedy
vle ", ,"KU ,neho.spodařícímu, tomuto: se jen výpověď, hospodaříCí osobě
dana, take ·doručuje (§ 18). Dáti mu jí není třeba, ,proto.že právě nehospodaří
12). Nařizuje-'1i přes to zákon, aby se cloručila i jemu, má to
Jen, ten. ucel, aby I ?,n věděl, co s hospodařící Gso:bou bude, na čemž
bude ml tl zpravIdla zaJem, ať už je hospodaříd pachtýřem lleb užívatelem
nebo kýmkoli, nemá f.o' však význa1ll, že se mu přiznává právo stížnosti
neb~! o
ml·uví z~~on jen při osobě ho:spodařící, pro1i ní'ž ,výpověď čelí:
Nepn~lusI . tedy sti·zno,t substitutům vlastníka, ,prolo'že nepříslu'š,í ani
v~a'Stníku Jak? takové~u, n~·brž jen jako .osobě hospodařicí, substitUii
vsa~ osobamI hospo,~ancími nejsoll. Bylo proto jejich dovolací stížnost
odmltr.Jull, Jak se melo státi hned s jejich stížnO'stí odvolací.
,K dovolací stížnosti Státního. pozemkového úřadu'
Pre~esla~i dlužno, že je .rekursní soud' na OJTIylu, mině, že okresní sOlld
o vypove~l' rozho.dl, zru'Suie usnesení jeho a ukládaje' mu šetření a nové
rozhodllutI. Nebo.: dle, § 18 nemá "kresní soud rozhodowlJti, nemůže vů
b~c zs~om~ost v.".yp-o,Vech zkoumati a o ní se 'usnášeti, nýbrž musí prostě
vypove~ ~orucl~Ii, bez ohl,c-dui, zda, jest oprávněna čili nic; Pfloto také stížnost r;eoeh prolI uS'nesem o.kresmho soudu, nýbrž dle výslůvného ustanovem §, ~O proti vý,p.o,:ědi, t. j. tedy přímo pr.a;ti aktu Státního pO'Z<lmkového ,::,~dll. Relmrsm soud neměl tedy domnělé usnesení okresního
soud~ r,uSl!',. nýbrž, n:el-li potřebí šetření, měl je sám provésti nebo je
pro:vesÍl dalI, a. pak sam hned přímo rozhodnouti, nikoli rozhodnutí ukládaJÍI ~k~''CsnÍn;u SOU?U, jenž zákonem z r:ozhodování vůbec jest vylnučen.
Ve veCl s~lme nepra:rem ,má re1kllJrsní soud za to, že tře·ba napřed zjistiti:'
1. na kter,:ch vypovezenych objektecb hospodaří pachtýři neb jiué osoby,
a ,n.a kterych vlastnrce sama, je'žto prý jen ohledně těchto může jí dána
b~1 d!e. § 12 'výpověď s právním účinkem; 2. které z vypovězených
ob!ektů JSOU dle § 3 ~) záb. zák. ze záboru vyloučeny, 'll! o tom že musí
pry soud rO~!1Od:noul!, Ježt~ ,,!pově'ď může prý se vztahovati je'n na
.o?Jekty, ktere z,abo~u p~dlehaJL Ad 1. O tuto .otázku nemusí se soud
v~bec ,starat Ma: vypo::eď dána býti o<sobě hospodařící (§ 12), domčena
by tl vsa~, nejen Jl, ~ýbr,,:: I vlastnici (§ 18). Tvrdl-li tedy vrrastnice, že, ona
hospodan Jen na nekterych nemovitostech ale ne na všech je výpůvěď
ďána !eu ohledně nemovitostí, nS! nichž ~pravdu hospod aÚ, a ohledně
ostatmch, na mchž nehospodaří, j.e pouzeďoručena jako 'vlastníci. Pokud
dána, (ne ~o.uze doručena), i ohledně těch, na nichž neho~podaří jest arciť
hezpredme!uou: al: tů není, příčinou, aby byla rnšena vůbe~, zejména
aj.;' ohle,dne,O?lektu, na mchz vlastnice hospoclaří, neboť pak se stwlo jen
neco zbyteeneho, ale to neškodt Starati se o to, že nebyla' dána' vý-
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osobám Uctím, fez nrrectr-ir-b:rýdt obje1~tecli sn-att-h-G§podař(

(pachtýřům a pod.), není věcí soudu, nji'brž věcí Státního pozemkového

úřadu,

jenž nebude moci proti ·nim provésti exekuci, ktermr mu § 20 (3)
nový doslov proti vypovězenému hospodáři dopouští. To však nemůže
býti důvDdem, aby se nezachovala v platnosti výpověď daná 'v'la'stnici
z těch nemovitostí, na kterých sama hDspodaří, bráuí! to jen skutečnému
převze'ÍÍ nevypovězených objektů (§ 12), ale ne výpovědi samé, třeba
se .omezila ien na některé objekty neboli jen na některé hospodařící
osoby a jiné pominula. To jest přípust[l(}, jak z §§ 8 a 11 bezpečně plyne.
Ope,t tedy ne,lze říci, že nešetřeno některého z předpisů §§ 12-25, což
jedině' může býti důvodem stlžnosti. Ad 2. Ustanovení § 3 a) záb. zák,
že ty a ty objekty jsou ze záboru vylou'čeny, není normou absolutnÍ,
Působící o sobě vylo,učení, nýbrž záboru podléhají i tyto objekty twk
dlouho, dokud neby1ly výrokem příslušného úřa'du za vyloučené umány.
Příslu,šným k tomu výroku je však dle § 7 čís. 1 zák o poz, úř. Státní
pozemkový úřad, jenž má k tomu potřebí dle § II čís. 1 téhož zákona
souhlasu správního výboru, nemůže tedy o tom rozhDdovati souu, jak
rekursní soud okresnÍ'mu soudu ve svém zrušovacím usnesení ukládá. Ale
opět není v § 12-25 zák. náhy. tento výrok Státního pozemkového úřadu
nčiněn 'Podmínkou výpověďi a výpověď vůbec od rozřešení této .otázky
nezávisí.
Čís. 1891.
Aktivně oprávněn ku sporu jest i ten, na koho byla sporná pohledávka
postoupena sice již po podání žalOby, avšak přéd vynesením rozsudku
prvé stolice. Vliv postupu pohledávky za řizení v prvé stolici na př>Íson
zení útrat zvítězivšímu postupníku.

(Rozh. ze cine. 3. října 1922, Rv II 188/22.)
Proti žalobě ze dne 4. května 1922 na zapla'cení kupní ceny zaclodané
sádlo namítl žalovaný nedostatek aktivni .legitimace, ježto, ,ohchod uzavřel Seh., niko:Iiv ža~obce. P 1'.0 C e sn f s o ud p r v é, s t o I i e e rozsudkem ze dne 6. prosince 1921 žalobě vyhověl, zjistiv, že Sch. postoupil
dne 2. prosince 1921 žalobci své nároky z prodeje sádla. O d vol a ci
sou'd ža!Dbu zamítl' a uvedl mimo jiné v důvoďeeh: Co se tÝče
postupu pohledávky žalobci dopisem ze dne 2. prosince 1921, dlužno při
pomenouti, že postup se stal teprve 4 dny před skončením jednání v 'prvé
stonici a dlouho po podání ža,loby a že na tento linak snad platný postup
při po'souzení žalobcova· o'právnění ohled vziti nelze; nebDf ku podárrtÍ
žaloby oprávněn jest jen ten, komu v čase po'dání žaloby již přináleží
právo, jež se ža,lo-bou uplatňuje. Obdobné p,oiužití § 406 c. ř. s, na: otázku
oprávnění ku sporu jest vyloučeno, ježto toto ustanovení jest výjimečné
a tÝče Se jen splatnosti žalobniho nároku,
Nejvyšší soud ,obnovil rozsudek prvého' soudu a přisonďR žalobci útra'ty dmhé a třetí stolice, útraty pnvé stDlice pak navzájem zmšiL
Důvody:

Dovolání, opírajícímu se -o do'volací důvod mylného právního posou,
zen-í věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) nelze upříti oprávnění. Jest sice spráVlllým

náhled odvo,lacího So-U'dll, že pří podání žalOby neb-ul žalobce k Ž' 'ol)"
"
' d ' t'
o
,al e
opr~v~en,v P?nev?-' .'1. ~ _rvÍn Sch., prodávaje sádlo žalovanému, mu neoZll~mlL ze ,Jve~na Jme~em ža'lobce a že sádlo pod vlastním jménem oďe,

sht'tl dal a !cz zalo':Janeho vlastním jméne,m -o zaplacení upomí'nal, žádaje
al;y trl,:ova cena Jemu byla zaplacena. Dlužno též přis,vědčiti náhledl;
oo\'olaclho SOUd:1 v, tom směru, že' žalovaný tim, že .přijal účet za sádlo
11a pa~l~e.:- op~;trenelmi firmou žalobcovou a že sHbil pc-nÍze Poukázati,
nedal leste zpus-obem, každou 'jJClchybnost vylu'čujícím, na jevQ že při
ií:"á žalobce za svého věřitele (§ 863 obč, zák. a čl. 317 obch. zák,). Nelze
vsak, s,oublaSll! ;; nahledem odvolacího sDudu, že postup zaža,lovamé po,hledavKY z Ervl11a Sch-a na žalobce za sporu před soudcem procesuím
hyl l?cZ v}'znamu. S~~rn~T poměr dlužno přece posuzovati dle stavu, jak~c
zd", ,Jest v, den ,vyhlasení rozsudku. To plyne nejen z ustanovení § 406
c, r. s" lwbrž ~)Iavně z pře;dpiSG § 3tí ex, ř" dle něhož mohou PTOiti vykonateluemu uaroku podány býti llámitky, spoČÍvající na skutečnostech
"llárok zrušujídch neb zasta'vuiících, které nastaly teprve po vzniku exe~
kučního titu~u. Pak-Ii však titulem exekučním jest soudnl r'ozho-dnutí, iest
r o z h o' dno u d -o b a, a ž cl o k t e r é d I u ž n ; k m o hIp ř í s I ll' šn :/ ch s k II teč 11 o stí ú čin 'll Č II žit i v pře de h čÍ z e i í c í m ř íz e ní s o II dní m, ByHi tedy postwp žalohníhonároku z Ervína Seh-a
na žalo,bce ještě před uk01;čením ústního líčení rozepfe proveden, bylo
Je~o. pravevm: anO' l1ovmnosŤ!: nechtěl-li se vy,dati v případné nové rozepři
namltce veCl, rozsouzené, by ohlásil stavlš.í se postup. 've sporu pře1d soudem proc~snrm, bY, naň při rozhodování zřetel vzat býti mohl. Bylo pak
povmn~stt procesmhq soudu, ,aby k postupu při řešení sporu 'přihlížet
ne,bo~ z,alobee, byť i nebyl věřitelem žalohní pohledávky, při p o~
d a n I z a lob y, bYl iím jistě již před vyhlášením rozsudku prvého
so'udll, Poněvadž pak, jak nižšími soudy bylo na základě ,dopisu ze dne
2, p~osl11ce 1921 a výpovědí svědka Ervína Sch·a a zjištěJ:o, pohledávka,
o mz Jde .spo,r, byla zalobcl postoupena dne 2. prosince 1921 II rozsudek
bYl pr~hla~en ~eprve 6. prosince 1921, bylO; nutno na postup ten při rozh?dnuh V:'ll! 7:1'el;:1 a jest mylným opačný prá.vní náhled soudu odvolaclho. POlleva'dz zavazek žalo'vaného byl již zjištěn soudem 'První stolice
a, dle uvedeného byl žalobce v den ro:zsudku pravým věřitelem pohledavk y : bylo nutno mu pohledávku tu přiznati a ža,lovaného k jejímu za~Iacent o~so,:d]t1. Nedostatek audivního oprávnění ke sporu v čase podán'
;alohy ma ~sa~ vliv, na o:ázku útrat sporu, V den zahájení SPOTU nebyl
zalobce ~pmvl1en k za lobe a nedostatek jeho žalobního oprávnčnÍ trval
~,d 4" kve!na až do 2. pro;since 1921. Útraty, které žalovanému vzešly
l1zC'~lm ,p!ed souden1 prvmm v čaSe od 4. května d'Q' 2. prosince 1921
mUSI mu zalobce nahraditi, poněvaďž až do jé doby nebYl povinen žalobc;
plat~!t ~ nezavdal :n~ tedy k ž·alobě příčiny (§ 45 c, ř. s.), Útmtv da.\ší
mus] vs~k ~ahradiÍ1 zalobci žalovaný. Jakmile totiž postup mu byi oznám,en. mel zalovaný, chtěl-Ii se před da-lšími útratami chrániti 'al, b '
nar o k ,1!Zr:a t'1. N
.. '11'
, z, o nt
1 .CUC1TIl -'1 tak, zavinil svým chDváním další útraty sporu
a mUSl Je zalobcLPo,kud byly nutny a účelny, nahraditi (§ 43 c, ř. s,). Musí
mu !e.d y , l1ahr8'd!Í1 utra~y, řízellí odvoladh?, i dovolacího (§ SOc. ř, s.),
~,oneva~z pak u_cl aty pred soudem pro,cesmm, lež z~vinil jednak ža!J.o:ncc
Jednak z3'lovaný. jsou celkem stejné, ruší se navzájem a bude tudíž žalo~
van~' hraditi Pouze útraty druhé a třetí stDlice,
'
Civilu! rozhodnuti IV.
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Zákon ze dne 18. března 1921, čis. 130 sb. z. a n., jimž se npravuji
požitky bývalých zaměstnancu na velkém majetku pozemkovém.

zaopatřovaci

Započitati lze pauze léta skutečně vykonané Služby. Zakoupená léta
(dle § 31 zákona ze dne 5. února 1920 čis. 89 sb. z. a n.) přišla by tu
v úvahu teprve tehdy, měl-li žadatel >lel zakoupeui nárok na pensi před
6. květnem 1921.

(I(ozh. ze dne 3. řÍ'jna 1922, I(v II 202/22.)
Žalobu vrchního správce v. 'v. proti 'p0'slednímu zaměstnavateH o p,lacení zao'patřovacích požitků dle záko"a čís. sb. z. <I! n. 130/1921 p fO oe e sní S'O U cl p r v é s t o I i c e zamítl, zjistiv, že žalobce neměl 35 vykonaných služebnícb let. O d vol a c í s o u d fGzsudck potvrdil. D úV'O d y: Neměl-li žalobce podle nenapadeného zjištění prvého soudu před
6. květuem 1921 35 vykonaných slllJžebních let, nenabyl nároku na zaopatřovací požitky ani tehdy, pak-li mu z P0'jišťovací smlouvy s pensijním
spolkem zeměďělských společenstev v I(a'kousku náro/<: na pensi snad
následkem zakoupení let již před uvedeným dnem náleže1. Zákon ze dne
18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. přiznává totiž zaopatřovad požitky
jen těm bývalým zaměstnancům na velkém majetku pozemkovém, ~!eří
měli před 6. květnem 1921 vykouanýeh a nikoliv pouze dOl pense zapoeltateolných 35 let shržby. Z toho důvodu nebylo zapotřebl zjišfovati a soud
prvé stolice také právem (§ 275 odst~vec prvý c. ř. s.) nezjišf.oval, zda
žalobci. nárok na pensi u jme,novaného pOjišfovacího ústavu před 6. I<Jvět
nem 1921 již vznikl či nikoli. Mimo to žalobce v prvé stolici ani netvrdil,
že mu nárok pr:oti jeho pojišfovuě před 6. květnem 1921 vznikli a že si
léta u ní ",oupil, a také z toho dúvodw jest výtka kusosti řízení neoprávněna. K onomu zákup u let se ještě ]l'Odotýká, že, přikoupil-li si žalobce
léta do, pense, mu z toho nárok na pensi dO' 6. května 1921 nevznikl. Zákup
let je pla'tným teprve dle § 31 zákona ze dne, 5. února 1920, čís. 89 sb. z.
a n. a vzniká z něho nárok až P0' uply:nu!i dvou let. Nemohl 'v:zniknonti
a nevznikl tedy žalO'bcl ze' zákupw uáwk na pensi ,před 6. květnem 1921,
avšak dle § 1 zákona ze' dne' 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a' n. má nárok
na zaolJatřovaci požitky jen ten bývalý zaměstnanec, který nabyl náwku
na vyplácenó peuse již uvedeným cinem.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Odvolací soud převzal zjištění prvého soudu, že žalobce neměl před
6. květnem 1921 35 vykonaných služebních let, dovodiv dle skutečného
ohsahu 'Odvqlání, že zjištění to nebylo ani v ooďpor vzat0'. Nelze' tu tedy
o odporu se spisy důvodně mluviti. Uvedené zjištění jest pro právní posouzení 'případu důležité s hlediska § 1 a 3 zákona ze dne 18.hřezna
1921, čís. 130 sb. z.. a' n., jak odvolací soud správně vyložil. Zjištění tornu
nelze v odvolacím řízení více odporo,vati. Pokud dovolání přes to tak

činí, nelze k vývodům k tomu se vztahujícím vůbec hleděti. Zákon mluví
o bývalých zaměstnancích na velkém majetku pozemkovém a o' 35ti leté
službě (§ 3 ziko a § 3 nař. ČÍ's. 189/21l,. Ustanovení to zní jasně a přesně
a nelze je vyklá,da,ti jinak, než skutečně' zni. SOCIální úvahy, k němu
se vztahující, došly vÝrazu již ve znění zákona. Nutným předpoklaclem
nároku j'est 35. letá služba (§ 3 (2) cit. zák.), jež prokázána nebYla'. Pokud
úkup let přichází v úvahUl, jest výkl'acl odvolacího sO'·udu v souhlasu se
záko'nem. Zakoupená léta dlužno rozlišovati od ,vykonané služby. Zakoupe,ní let ooStatně žalobce v prvé stolici ani netvrdil. Nebylo tedy již
pro,to důvodu k dalšímu zjišfováni. K no'votám teprve' v dovolání uvedeným, zejména k přípisu všeobeeného pojišfovadho ústavu v Brně zednc
27. března 1922 nelze hleděti. V dalších vývodech br,oH dovolání nepří
pustně proti zjištění, že žalobce neme, 35 vykonaných služebních let.
Zjištění pla'tnč učiněnému ndze v dovolaJcim hzení vice odpo'r'ova:ti.
S právníhO hlediska jest dovolání opětně odkázati k § 1 a 3 shora citovaného zákona. Odvolací soud posoudil věc po stránce právní zejména
s hlediska' ;cákona shora eito,vaného, nařízení čís. 189/21 a zák. z 5. února
1920, čís. 89 sb. Z. a n. zeeb správně, případné a pře,svědčivé jeho ditvody, k nimž se jinak odkazuje, nebyly VÝvody dovolán! ani v nejmenším vyvráceny. ,
Čis. 1893.
Odpověď

za

na nabídku do jednoho téhodne nelze po

případě

pokládati

OPozděnou.

(I(0'zh. ze dne 3. října 1922, I(v II 204/22.)
Proti žalobě pwpachtovaterlky na zaplacení pachtovnéhO ZaJ rok 1921
namítli žalovaní pachtýři vzájemný nárok na náhradu škody, ježto žalobkyně, ač s nimi u'zavřela pachtovní smlouvu i na rok 1922, pozemek
v září 1921 ,prodala. Uzavření smlouvy na rok 1922 spatřovali žalovaní
v tom, že k dota'Zll' žalobkyně ze dne 22. srpna 1921, zda. hodaaji smlouvu
i na příští rok pwdloužiti, odpověděli d0' týdne M",dně. Pro c e sní
s o u cl p r v. é st ,0, I i c e žalobu zamltl, uznav namítanou pohledávku
a malje. za to, že přijetí nabídky ve lhůtě týdenní jest včasným ve smyslu
§ 862 obč. zák O dv o 1a e í s O' u cl žalobě vyhověl a uvedl v otázce,
o niž jde, v d Ů v 0' de c h: Jak první soud'ce správně uvádí, jest rOQ;hod,nou Pro posouzenl správn'ost! namítané pohledávky otázka', zda hyla
pachtovní smlouva prod,loužena na rok 1921-1922. Okresní soud odpovídá na: tuto otázku kladně, ale na~ákladě nesprávného výkladu §§ 862
a 862 a) ohč. zák. Není pochyby, že docpis žalobkyně ze dne 22. srpna
1921 jest nahídkou: to vychází z posledního odstavce, v kterém žalobkyně žádá o sdělení ohlednč ponechání pol.e. § 862 obč. zák. ustanovuje',
že návrh mezi ne.příto:mnými mmsí býti přijat do' doby,' do které navrhovatel, předpokládaje, že ho nabídka ďostal včas, může očekávati, ve ho
dojde odpověď, odeslaná zavčas a řá:dne, jinak nwbldka pomine. Žailovaná
samIT udává, že odpověď odeslala; dOl tý'dne, nikoliv ve lhůtě '§ 862 obč.
zák. Nehledě ani k tomu, že § 862 a) obč. zák. ustano-vuj'c, že svo.leníjest
P'Dkládati za včasné, když je druhá strana v zák'Onité době obdržela, a že
53'
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se tento dul\az žaloválrym nepodanI, vsrdrtlzl z vy}Jověůi ž'aiuval1-é--sar!~é.
Že odpovčď nebyla ani včas odeslána, a nelze při's.-védčiti názoru prvvl1lh(~
soudce že prohlášení druhé shany, do týdne odeslané, jest povazovatI
jako vtasn5' projev vúledle § 862 obč. zák. To vyplývá již ze znění tohoto.
.
. místa' zákona.
Ne j v y Š š í s o II II olmoyil rozsudek prvébo soudu.
Důvody:

De'volání, orpíra'JlCUEU se o dovolad dúvod ~lS. 4 § 503 c. ~. S,) nelz~
odepříti úspěchu. První stanovisko mwadencho rozsudk~l' Jest potud
sprá'vné, že nárok žalovanými namítanl' jest nárokem na nahr,ad~ skod~
z toho že žalobkyně protiprávně: zrušila smlouvu, pa'.chtovm" ze tedy
rozho.d~ý'm jest pro posouzení správnosti této namítané pohlcdavky, ~~a
pa'chtovní smlo:uva byla' pmcrlOll'Žella na rok 1921 - 1922; nelze vsak
přisvedčiti názoru soudu odvolacího, že sm}nuva l:a ~nk 192]
1922
prodloužena ncbvla. Nen, ovšem pochyby, že dopIS zalobkync ze d!:.e
22. srpna· 1921 j~st nabí.dkoll a že -dle § 862 obč. zák. návrh~ mezi ~cpn
tmr:nými musí býti přijat do doby, ve které ~navrhov.atel, pred?~kl,:daJe~
ž,e jeho na,bídka došla' vea's, může očeká<va'ii, ze· ho ,dnJ?~ .?~povvedv vcasn,:;:
a ř'ádně odeslaná. Soud 'Q:d volad .převzal skutkove zJlste111, ze zal?vam
odpověděli ža:!obkyni, že pole do nájmu berou, a že žalobkyně !ake ou:
pověď tu obdržela, má však za to. že vzhl~-dem k udání }po!uzalo'V~I:e
Š-ové dle něhož odpověď tu odeslaila do tehodne, oc!poveď mlovany ch
Žalobkyni ne-do-šla včas, poněvadž již toto odeslání odp'D'věďi spadá mimo
lhůtu! § 862 obč. zák. S tímto názorem nelze _so~uhlas~ti. Aby. byl? lze
pos,o:uditi, zda přijetí návrhu došlo vča's či· oP,ozdenc. ~~1L1~:1O VZItI v uval~u
tři .doby, a to: pravidelnou dobu dopravy navrhu, ynmerenO'Ll dobu u~~~
žení návrhu a pravidelnou dobn dopravy odpovedl. Jak dlo,uha muze
býti doba uvážení ni1vrhu, zákon llC'p}edpisuje, do'~~. ta řídí se. dl<:,okol;
ností a může míti různon délku. Dluzno' proto uvaZlll okol-~osh pnpad?
Dopis sám neobsahuje lhúty" k zodpovědění; rozsudek ~.rvc st~~lce ,,:ystižne poukaZUje k tomu, že me·zj' stranami ne,by1a v peh vzaJel1TI!nlJ!·eh
stycích ohledně propachto.vaného pozemku obchodní presnos! z~ykem,
usuzuje tak zejména z okolnosti. že ža.lobkyně teprve ?o uplyn;'tl paCh:
tovního roku se Se žalovanými domlouvá -D: pachtovnem, ktere vilastne
již bylo splatné. Žalovaní jsou obyčejní domkáři, kteří pri1vě vzhledem
ke z.míněnému poměru nelúohli za to il11lÍti, že žalobkyni ·by záJeželo na
bezodkladné odpově'di a nelze proto odpověď, danou do jednoho tého,dne,
pokládati za opozděn~u. Jestpr'O-lo za to ,mític že o~P?věď, ode~laná d~
je.dnoho téhodne, byla' odeslána včas. Nem ovsem zllsteno, kdy zalovane
tato od<pověďclošla, a"šwk dle § 862 a) o·bč. zák., scznal-11 navrho.~atel;
že prohlášení přijetí nebylo -včas odeslán~', ~e:st .'p0vl~en ustoupe'll,l. s::e
od návrhu smluvní straně bezpro-d1eně o'zllOmlh, JInak Jest za to mlh, z~
přijetí nahídky došlo ·včas a SmIOll"V~' přišla 15 J1"íst;;!.: b:,l~ led:; ~a,~obk.s:.ne
povinna v případě,. že "ča:s odeslane prohlasem pnJctl ]1 opozdync dosl o,
žalovaným bezprodleuě oznámiti, žc od nabí?kY ustupuje. Zc s~e., ta~
stalo, žalohkyně ani netvrdila, tím méně prokazala, byla proto, pnjaVSl
prohlášení žaluvan~Tch bez 112!tr~tek, vázána} :m~'O:uva', meZI mIDi stala se
hotovou. Poněvadž smlouva o propachtovam pozemku na rok ,1921 v
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--- - -----192Z--jiic'zf:,s't!-anami byla uzavřena, porušila ža'lobkyně, 'prndavši pozemek
bezo.hledu naJ tuto smlouvu, smlouvu tu a jest dle li 1295 obč. zák. prha
ze š-kody žaIovanS'm z po-rušeni tohO' vzešlé.
Čís.

1894•

Otázka, v jaké měně dlužno vypláceti kupony železničních prioritních

dluhopisů, týká se práva. společného všem držitelům priorit (§ 9 zákona
ze dne 24. dubna 1874, čís. 49 ř. zák.).
(Rozh. ze dne 4. října. 1922, R I 951/22.)

Žádosti Dra P-a, by ustanoven byl společný opatrovník k zajištění
ohrožen·ých práv držitelů dílčích dluhopisů dráhy Liberec-'fannwa:ld
vzhledem .k tomu, ž'e dodde k rozepřtm n to, v jaké měně! jest kupony
vypláceti, sb·orový soucť jHvé stolice vyhověl. Rekursní
s o 11 d núvrh zamítl. D II vod y: Rekursu nelze upříti nprávněnosti. Dle
§ 1 zúlwna ze dne 24. dubna 1874, čís. 49 ř. zák. jest pro držitele dílčích
dluhopiSú ustanoviti společného .opatrovníka ve v.šech případech, ve kterých hy práva tčchto držitelú nedostatkem společného· opatrovníka byla
ohrožena, neho práva' jiného ve svém chodu byla stavena. Dle 8 9 dL
zákona v zále.žitostech, které se týkají společných práv 'držitelú dílčích
dluhopiSŮ, nemohou jednotliví držitelé svá práva samostatně uplatňo
vati. Předpokladů dle těchto zákonnÝch .předpisú Pro ustanovení spolcč
ného opatrovníka' tu není. Dle vyhlášky Liberecko-tannwal-ďské akciové
sPc/!ečnnsti uveřejněné v úředním listě ze dne 15. ledna 1922 bude společnost kU'pony prioritních d],nhopisů J.-IIl. emise před 1. lednem 1922
- tedy za d·ohu ocl 1. července 1919 do 1. července 1921, jakož i vylosované dluhopisy před 1. lednem 1922 vypláceti v ra'kouských korunách
Uinderbanlmu ve Vídni, kdež akcio,vá spolcčuost před ll. říjnem 1921
mé'la sídlo. Navrhovatel jako držitel priorit, tedy kuponů od 1. červencc
1919 do I. července 1921 splatných, žádá ustanovení společného opatrovníka z důvodu, že podnik společnosti jest skoro úp.Jně lTa' území republiky Ceskoslovenské, že priority na něm jsou hypoteKjrn~ zajištěny
,,!- iich kupo-ny vždy ntiálkan:i rakcu~!ké Lánderbanky v Čc.sko:slovenské
ropublicc hyly vyplaceny, že ted.y společnost jest povinna zaplatiti kupony ty a Vy1o.sov8né obligace v korunách čes:koslovensk(ich. NavrllOvatel ani nefrvrdí, že je ;dr'žitelem vylosovaných obligací, a jedná se ,mu
tedy '01 zaplacení splatných kLl'Ponů z jeho priorit \' měně československ?.
V přípa:dč vyplalCc,ní kuponu lrrokového 'nej6dná se však o zále'žito·st t("kající se práva, spole,čného všem držitelům, a mÍIže právo své nav'rh~
vatel samo'statně uplatňovati. .splMné kupony z priorit nále,žÍ' proti jich
vydání, tedy kaž'ďém-u jich maliteli';,zaplatiti. Nárok na jich zaplacení není
p.admÍ'něn drženÍ'm pric1-it, za:žali'ovánÍ úr'okové pohledávky nepatří tedy
k oněm záležitostem. které se týkají společných práv držiteli! pr'oTit, a
Jr,::ž by náleželO' ,vyříditi společn:\lrn opatrovníkem.
Ne j v '5l š š í s o u cl obnovil usn'2scnÍ prvého soudu.
<

Dů" o d y:

Nelze souhlasiti s názorem so'udu rekurs-nír.o" že v tétO' věci, v l1:lZ
rozhodnouti se má, zda kupony prior'itních dluhopisů Liberecko-Jablo.
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necko-Tannwaldské dráhy pl'cd 1. ledne.rL· 1922 vypláceti jest v korunách
československých či v korunách rako:uských, nejde o· záležitost, týkající
se práva, společného všem držitelům prio·rit. Nepřípadně přikládá se
v Ulsncs,ení tc,m význam tomu, že nárok na výplatu kuponů není vázán
na držbu dotyčné pri0rity, a usuzuje se z toho, že náwk na v,Í'platu kuponu může býti samostatně uplatněn každ.'Ý'm držitelem kuponu. Okolnost
ta nemění ničeho na podstatě věci; nárok na .výplatu kuponových úroků
jest nárokem, kten', plyne z hl;rvní pohledávky, z pohledávky dotyčným
dílčím dluhopisem založené, a držitel Kuponu, jenž není zároveň maiitelem
dllllhopisu, vykonává tím, že kll]lo'n k vÝlllatč předklúdá, jen ·právo, vlast.níkem dluhopisu na něho pře-vedené odevzdáním kuponu. Otázka., zda,
v které sazbě úrokové a' v které měně kupony vypléoeti jest, dotýká se
přímo a podstatné hlavní p-ohledávky samé, i její hodnoty a jest záležitostí dotýkající se práva společného všem vlastníkům dílčích dluhopisů,
které dle § 9 zákona ze dne 24. d:l1lma 1874, čís. 49 ř. zák. nemůže b:í,[j
upilatňov.áno jedno'tlivými držiteli těchto dluhopisů. Pro pojem »společ
ných práv«( jest zpč.tným úsudkem ~měrodatn-ÝTm předpis udstavce tře
tího cit. §u, dle něhož v záležitostech, :které vzn}kaií ze zvláštního, mezi
jedno.tlivSrm držitelem df,lčfch dluhopisů a povinnÝmi na'stavšího l)oměru,
jest k samostatnému uplatnění oprávněn dotyčný držitel dluho·pisu, kdežto
ostatní práva, která příslušejí všem majitelům tčchto dlEhopisů, rovnč
a ste.jně p'lynou z vlastnictví těchto dluhopisů, mají h.í,ti uplatňována jen
ve společném zastoupení těchto, maiitelů .opatrovníkem, kterého d.le § 1
cit. zákona zříditi jest. Nebylo by zajisté právně nemožné, aby si ka,ždý
majitel d:1tlhnpistli' neuplatnil své ,právo sám, ježto však jde o úplně rovná
a stejná -práva všem majitelúm společně příslušející, jest v z~lim;u bezpečného, je,dnotného a účinného TUl-hodnutí sPoTné věci a také i účelem
zákona, ahy se uplatn€<ní těchto práv nedělo v různých sporech jednotlivS'ch majitelú, n-.(Tbrž, aby se tak sta,lo jednotný'm p.a.stulpem veškerenstva,
zastoupeného opatrovníkem. Jde tedy Ol právní společenství~ 'v němž nevystnpuií však individue'lně jedno·tliví oprávnění, nýbrž. ve společném

zastoupení jich npatrovník pro

ně zřízen-sr •

.Čis, 1895,
Pro~ei ve smysluč!. 343 obcl!, zák. dlužno z pravidla předsevzlti
v místě, kde zboží jest. V~'jimečně lze jej však provésti i na místě iiném

(na plodinové burse).
(Rozb. ze dne 4. října 1922, Rv I 413/22.)
Žalo-vaný obje<inal o·d žalobce 100 žo·ků rýže po 12'20 Kč za 1 kg
k dojití počátkem listopadu 1920. Val(o,n rÝže došel do Děčína d11!e
14. iistopadll 1920 a byl zaslán k příkazu žalované firmy do Roudnice,
kam došel dne 19. listopadu 1920. Žalo'vaná přijetí odmítla pro opozdě'né
dojití, na·čež žalobce, po'skytntiv žalované doda tečno,u lhútu do 26. listopadlI 1920. pohrozil prodejem zbo'ží dle čl. 243 ohch. zák. Ježto ž2Jlovaná
pies to zboží nepřevzala, ·prodal je žalobee dne 7. pr-osince 1920 dohodcem na pražské pludin,ové burse po 11'20 Kč za 1 kg, zpraviv () tom
dříve žalovanou. Žalobu o náhradu rozdílu mezi cenou umluvenou a ce-

nou, docílenou prouejem dle čl. 343 ,)bch. zák., iako·ž i dalších vS'dajů
vzešlých prodejem, p r -o c e sní s o 'tl d p r v é s t o I i c e zamítl mimo.
iiné z těGhto d ů vod ů: Soud zko11mal v prvé řadě, zda-li prodej odpovídal předpisům čl. 343 obch. zák..a zodpověděl otázku záporně. Před
pO;kládajíc, že není tu fixníhoobehodu, byla žalovaná strana s převzetím
zboží v prodlení, prohlásivši, že zboží nepřevezme. 2alující strana správně
pohrozila žalované straně v dopisU' z 23. listopadu 1920 prodejem ve
smyslu čl. 344 obeh. zák., davši jí dodatečnou lhůtu do 26. listopadu 1920,
a oznámila jí též dopisem ze dne 2. prosince 1920 ZPůsob, den a místo
pro.deje. Avšak místo prodeje neby.lo zákonité. Při prodeji dle čl. 343
obdl. ziko nesmí si prodatel místo prodeje libovolně vyhledávati, nýbrž
má zboží prodati na tom místě, kde bY]" v čase kupitelova prodlení, tudíž
zpravidla na místě, kde mělo býti doďáno. Tímto místem jest v tomto. pří
DaLdě Děčín. Jest pro posuz'olvání této věci lhostejno, ~~da považuje se 7a
místo dodání Děčin či Roudnice, kam rýže dle přání žalované hyla dále
zaslána. Prode~ 'Se nestal ani v Děčíně ani v R01ud'nici, l1}'brž ~~' Praze.
Žalující strana neuvedla okolností, z kter';'ch by bylo souditi, že prodej
v Děčíne neb' v Roudnici by.l nemožným, nebo méně prospťšným; zllstivá
tudíž při zásadě, že prodej se měl státi v Děčíně nebo v Roudnici. P,ávním následkem nesprávného místa pro,deje jest, že žalovaná strana n'Cní
povinna tento prodej proti sobě uznati. Žalující strana nemůč.e z tcho
j)'rodeje žádnÝch práv proti žalované straně vyvozo,vati. Nemilž.e se odvolávati na to, že ža'lorvaná strana její oznámení, že se uroc,cj stane
v Praze na burse, bez odpovědi nechala, neboť oznámení prode.ie není
návrhem, na který drubá strana pc>d sankeípředpokladu svého srozumění
dle čl. 278 a 279 obch. zák. povinna jest oďpověděti. K tomu hyla tím
méně povinna, poněvadž již před prodejem projevila', že od obchodu
ustupuje, čímž prohlásila, že se jí' net1rká. co žalující strana s rSrži na tIále
podnikne. Totéž platí o té okolnosti, že žalovaná strana se prodeje sama
přímo nebo ne'přímo súčastnila, ježto prodej nepovaž,o~vala za prodej proti
ní platn:\'r, a m.'ohla pr,o'to jako každá třetí osoba sama nehl prostře,d
nictvím třetí osoby koupiti, aniž by tím sV1rch práv pozbyla. O d vol a c í
s o II cl žalobě vyhověl a uveďl v otázce, o niž tu jde, v J ů vod cell:
Jde o to, zda provedla žalobkyně prodej náležitě, šetříc všech přísluš
ných předpisů zák,onných. Žalo'vaný vytSrká ve směru bm pOllze, ž,e
pro,dej měl bÝti vykonán veřejnou dražhou a ne obehodr.Ím dohodcem
na burse, a hlavnc, že nemě1 prováděn býti v Praze) nýbrž v Dččíně.
O tom, kde provésti jest prodej podle či. 343 ohch. zák. není, stejně jako
při podobném prodeji prydIe čl. 311 téhož zák. výslovného ustanovení
v zákoně. I když plyne již z povahy věci, že prodej zpravidla předse
vezme se tam. kde zboží v do·bě odmHnlltého pře,vzetí právč jest, tudiž
obyčejně v místč, kde mělo býti dodáno, není přece naprosto vyloučeno,
Pl'-ovésti prodej na mÍ'stě jiném. nastaly-li takové po,měry, které změnu
takovou vYžadují, při čemž o'všem lJikdy nesmí se pustiti- se zřetele, že
jest bezpo·dmínečným příkazem pro toho, kcloprodej způsobil, přísně dbáti
při tom péče, jaká náleží na řádného obcho,dníka (čl. 282 zák. oheh.). Že
rýže jest zbožím, které má cenu trhovou, a že nefvbodnějštml místem
k obchodování s ní jest u nás pražská p,lodinová bursa, kde se obchodování to ze vš,ech knnčin republiky soustřeďuje, lze zajisté považovati
za všeobecně známé okolnosti, jež clfIl\3ZU nepotřebují. Přihll'žf-li se pak
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;'ůzll1'T ch ll:Ístech, nemůže b$Tti pochybnosti a nemá žalobkyně povinnosti"

leste k tomu, že rÝže-- v dube l((tyI1Tétr J) II PI odinél, byta-na- dvou

Čís. 1896.

dokazovati, že prndej buď v Děčínč nebo v Roudnici, anebO' dokonce
v obou tčch místech byl by nejvýš nevýhodným, ba, posuzuie-li se věc
se stanoviska obchodnického, teměř nemožn~rm, a že za tohoto stavll
věci jednala žalobkyně naprosto. po o:bchodnickll, zvolivši za míl$to jH\)deje pražskou bursu plo'dinovou, ovšem k dodání z Děčína. Soud odvolací má tudíž za to, ježto, pokud jde n náležitosti nstatn!, sporno není, že
předpisům zákona byla vyhovčno, že prodej proveden byl správně a náležitě a že žalovRné,mu nezb~'vá, než aby podvo:JH se důsledkúm ze
skutečno-sti té vypl}Tvajícím, zejména, hy nahradil ža1obk:vni škc,dn, která
vzešla jí tím, že nucena b-Y'Ja prod'ej pře'dsevzíti.

Dráha ručí za škodu způsohenou sousedům sršením jisker, ať ji zavinil-a nebo ne.

Ne j v Ji š š í s 'o, u d

nevyhověj

dovolání mimo jiné z

tčchto

clC:\'odú:

Dovolatelka zastávú názor: že rrodej rS'že dle, čl. 2·43 ,c;bch. zák. nemčÍ
b,hi proveden v Praze, že' prodej v tomto místě nestal se dole zákona
a- není proto prott ní ÚČi'11'll'}rm. Dovólání samo neuv<iGÍ záko:na, jenž by
pj'edpisoval místa' yrodeie, čl. 343 o místě prodeje nezmiňuj.e se vůbec
a ponechává tí-m prodavači na vůli, k'de chce zboží dáti 'Proda'tL Všeobecné zásady právní, hlavně předpis č1. 343 odstavec prvý, ukládající
pr-o;davači péči řácln€ho kupcc při uložení zboží, vyžadují, by prodej stal
S8' způsobem i 'pTa liknavého kupitele nejv~Thodnějším, by nevzešla mu
větší škoda, než ja:ká ie prodejem nutně podmíněna. S tohoto hlediska
hude lze ovš.em poklúdati za nejvhodnější. místo prodeje místo, kde zboží
v čase prodlení by~o uloženo, by dopravou' do jiného místa nevzešly
další náklady. Avšakj2.k literatura (sr. Staub-Pisko, Komentář k č1. 343
§ 15), tak i prakso (sr. rlllzhodnutí otištěná ve sbírce Maruzovč u čl. 343
obch. zák.) uznávají odchYlky od to·boto pra'vidla, jsou-li odúvodneny
zvláštními poměry případu. Odvolací soud, uváživ tyto zvláštní okolnosti,
dospě.l k správnému závčru, že v tomto případě žalobkyně byla o,právněna, v}'j'imkou z pravi-dla dáti prodati r}!ži, !in-de uloženou, v Praze
na plodinové burse, a usol1dH z toho, správně, že prodej ten 'jest účinn1Tm
proti žaJ!ované firrr;ě, čímž odůvodněn je nárok žalobní. SJ'Olť o pTo-dej
značného množství rýže (nelto 9580 k,,), z něhož mcnší část (10 žoků)
složena byla v Děčíně, ostatek pak v Roudnici, a záleželo na tom, by celé
toto ,množství prO'dáno hyla co nejrychl'eji za cenu dle možnosti nejvyšší'.
Takový prodej byl mo'žnÝll1 jedině v místě, kde největší po;ptávka po zboží
tohoto druhu zajišťovala splněuí uvedených požadavků, a místem tím
hyl" v p;'vní řadě plodinová bmsa pražská jako středisko velkoobchodu
s pIodinami. Ve.škeré námitky dovola1elčin~t tří-š:tí se však j-iž o nespornou
skutečnost, že prodejem tím bylo docíleno kupní ceny za kg 'pouze o 1 Kč
mzs]" než byla fakturovaná cena, tudíž při faktmo'vaně ceně 118.279 Kč
cena o 9580 Kč nižší. Výlohy, žalobkyní mimo tuto částku pnžado;vané,
byly by vznikly i prodejem mimo Prahu, takže nelze ·dle skulcčností
všeobecně' známých předpokládati, že by prodej v Roudnici a Děčíně
byl se stal způsobem, prn žal0va'llou- firlillu! výhodnějším.

Postupitelným jest nárok poškozených provozem železnice ua pojišťovnu.

§ 62 zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák., nenabyl dosud
účinnosti.

(Rozh. ze clne 4. října 1923, Rv I 623/22.)
Jiskrami, vyletujícími z komína lokomotivy vlaku, zapáleno bylo staVell! manžclú lf.-ovýCh, vystavěné ,mimo požární obvod dráhy a pOjištči1é
II žaiujicí pojišťovny. Žalo:bkyně vyplatila mauželúm tl-o·vým pojistné,
načež tito ])roh!ásHi, že všc'chna jejich práva ve vSrš:i poskytnuté náhrady přecházejí ve smys.lu § 34 vš. poj. podmínek na žalobkyni. Žalobě,
jíž do,máhala se pojišť,O'vna na' dráze náhrady vyplaceného pojistného, bylo
o, b ě m a,TI i ž š í m i s o II d y vyhověno, o d vol a c í 111 S o. li dem mimo
jiné z těchto .cl ú v () d ů: Je-li bezvadným kone'čTI:;' úsudek soud,u prvé
stolice, že je prokázána příčinná' souvislost mezi vypuknutím 'požáru a
jízdou vlaku, který dne ll. dubna 1920 ohcí projel, je tím také prokázáno
př"ímé zavinčnÍ dráhy, a nemůže na tom ničeho meniti, že vidí ž-a.1o,v8ná
str,ana' ve vylétání ji-sker z -loknmotivy vyšší moc, Doněvadž !)rý dOS1JU
nejsou vynalezeny s,p-a]o-vací .pří-s-t'rojc, jež by úplně vyloučily a znemolnily jiskření, a ponc:va,dž byla 'dráha nucena používati uhlí pomčrne špatné
jako:sti. Okolnost, žalovanou stra,nou v rozepři uplatňovaná, že totiž stavení, na nčmž oheň vznikl, je'St mimo požární obv,od dtál,?, takže drá1la
nebyla povinna učiniti opatření rřcd'epsan6 v § 25 min. nař. ze dne 25.
le,dna 1879, čís. 19 ř. zák., je pro posouzc-ní věci nerozllOdna, ponevadž
soud první stoHce má bezvadně' prokázan~flTl, zavinčnÍ- dráhy (§ 1295
o,bč. zák.). Ostatnč nelze .ojJo·d'statněnost tohote· odvolacího dúvodu také
z té pří-čin~y uznati, pnnevadž dle předpIsu § 10 nařízení min. 'Pro nbchod.
ži-vnosli a veřejné stavby ze dne 14. září' 1854,Čís. 238 ř. zák .. jest dr.áha
povinnd, -učiniti vcŠ'kerá opatření. by sousední pozemky. budovy atd.
stavbo-u ani později škody neutrpěly, aniž by se k této náhradné povinnosti vyžadovalo zavinění. dráhy. Náhr.a,dní nárok vlastníků jest ovšem
právem ryze' osobn'Ím, ale toliko in ,nhstracto. Jakmile S~ tento nárok
náhradní realisLi;jc. t. j. jakmile- vznikne nrčité pohlcdávál!Í proti železničnÍ'mu er2ľu, které lze číse;lně přesně stanoviti, není zde více práva
ryze osobního, nýbrž zažaloov"te,lná pohledávka, kterou zákon.nou cestou,
postupem. jako kažcloju jino,u pohledávku lze postoupiti třetím osohám.
Není tudíž odůvodněna l1á,mitka', že' v této věd pf'O'vede,niT postup jest
bezúčinnÝm ,a že pojišťovnč nepřrsluší postižnÍ nárok ,pruti nevinné-mu
třetímu, jelikož dráha 'podle § 10 Iwncesního. zákona' železničního z roku
]854 za škodu, j:í zPt1!sobenolll', ručí, t. j. i bez zavinění. Na žalující stranu
přešel pak nárok poškowných, jednak dle § 62 pojiš:ťovacího řádu, postupem ze zákona', jednak postupem smluvním. Nebylo lze vzíti zřetel ani
na úvah~ ~Illšnnsti, totiž na· odvolací' vývody, že 'podišťovna přejímá
uzavřením poiišťovací smlouvy na sebe nebezpečí §kodlivé události proti
zaplacení premie bez ro~ďí1l11., zda jedná se n poj.išťovnu vý'dělečn.ou, či
vzájem'nou a že .jen v tom případě, že ško<cJ;a zPÍlsobena byla za,'iflční'l11
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nějaké osoby, není pojišlovna povinna, by II nahradIla dci~~- ze

svého, nýbrž jcstoprávnena domáhati se náhrady škody na skudcl.
Práve tento připad nastal totiž prokázané zavinení dráhy, a jelikož nejde
o kva>lifikovannn náhodu, 'které se odvolatelka dovolává, je žalobní nárok
po právu,
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dúvody'
Jako Jedm~r dovolací důvod upla1tňuJc strana žalovaná nesprávné
právní posouzení věci (§ 503, čís. 4 c. ř. s.). Tento důvod spatřuje jednak
v tom, a) že ndvolací soud prý nesP'fIáivně v sršení jisker shledává zavinění dráhy a :oo,dpovědnost za škodu, z toho nastalou, a dále b) v tom,
že přiznána byla p·o-stupitelnost zažalované pohledávky. Ad a) Dráha
ručí za každou, soulsedůn~! způsobenou :škodu, .byť jeiín: zaviněl1í~ neb"o
i bez jejího zavinění při provozu povstalou. Totq v § 10 b) mm .. nar.
ze .dne 14. září 1854, čís. 238 ř. zák. předepsané ručení dráhy jest jednou
z povin,ností, které s vydbbytím koncese železniční podnik na sebe vza-I.
Nic na tOim nezá.leží zda Žieleznic.e škodu 'př'Ímo zavinila 'Ífill, že lokomo-

tivu neopatřila tak, ~by jiskření bylo zabráněno, či zda požár vznikl následkem vyšší moci, že totiž, jak zde uváděno, vanul silný vítr, který
za sršení jiskeT zanesl jiskru až na místo ohro'žené, kde pak požár vznikl.
Ai tedy lokomotiva úplně byla opatřena řádným jímačem jisker nebo
ne, ať dosavadní druhy jíma-čÍl úplně zabraňují sršenfÍ jisker anebo ne,

ať je možno anebo vúbec nemožno z.cela spolehlivě jímaóe sestrojiti, ~o
vše nevylučuje zodpovědnosti dráhy v případě to,rr:,to, jeliko:ž podle CIt.

*

10 lit. 'b) min. nař. ze, dne 14. září 1854, čís. 238 ř. zák. dráhy povinny
jsou škndu nahraditi, ať se dopus1ily za,vinění nebo ne (VlZ nstatně též
§ 364 a) obč. zák.). Ad h) Nelze tvrditi, že postupitelnostdOkázánia jest
ustanovenín. § 62 zákona ze· dne 23. prosince 1911, čís. 501 ř. zák. a že
nastala sama' Ze zákona vY1Jlacením náhrady. V tom směru přehlednuto,
bylo jak nižšími soudy, ta,k i s,ranami, že § ten není uveďen v § 167 cil.
záL,že .tedy o nlěm platí ustanovení § 168 (1) cit. zák., který' ,však změněn
I'yl nař. min. spravedlnosti ze dne. 22. prosince 1918. čís. 102 sb. z. a n.,
jímž účinnod § 62 oddálena zprvu až do 1. ledna 1920, a dalším nařízením
ze dne 9. prosince 1919, čís. 652 sb. z. ,a n. až do doby. kteTá teprve
určena bJ'r,ti má. Ncmí tudíž m,o,žno z ustanovení § 62 cit. zák. činiti nijaké
důsledkY. Avšak noškození v případe, o nějž tuto jde, pn přejímání náhrady za škodu z -požnru. pojištěním krytou. pojišťovně prohlásili ďopisem
ze dne 9. října 1920. že be]"O'u na vědomí. že podle § 34 vš .. pojišf. po,dmínek tOl1to výplatou náhrady přecházejí na pojišfovací ústav všechna
jejich práva ve výši poskytnuté náhra·dy proili dráze (železničmímu erám),
a prohla'šují, že práva ta ústavu postupujÍ', Nemohli tudíž m~nželé tl-OVl
v příčinč postOjupené ,polrlledávky pozděii ničeho více prohlasovati a ne~
mohli zejména spr'ošiovati dráhu -od náh,rady částky té pOljišťovně, jíž
1Jostoupena' byla. Vždyť dráze bylo oznámeno, že vyplacena by),a částka
4770 Kč ze škody, o nl,ž jde. manželům tl-ovým žalující poiišťqvnou pře
dem a že man'želé ti v přÍ"činč částky této své nár,oky postoupili pojišťovně. To vyplývá z dopisu ředitelství státních drah v tl. ze dne 17.
ledna 1921, kde s'e )}re-gresnÍ nárok« pojišťovny k ná'hr8ldě odmítá a r,olZ-

hodnutí o náhradě škody po 'vyřízení návrhu ministerstvem leprve slibuje. Dráha tedy jako dlužník o po'5\upu vědomost .měla (§ 1396 obč. zák.).
Že nejde tu o nepostupite'hlÝ nárok, zejména: ne o 'právo, které by bylo
závisl}Jm na osobě poškozeného, je:st samozřejmé' a vyplývá to· z ustanovení § 1493 obč. zák. Jde tu prostě o náhradn škody, vzešlé poško. zením cizího majetku a požadavek takový možJllo zajisté beze všeho
postonpiti osobě třetí jako každou jinou vzniknuvší již pohledávku, ať je
právní dúvod vznikl] jakýl<oliv.
Čís. 1897.

Soud, vykonávající porucenskou moc pouze prozatímně (§ 183 nesp.
říz.), není oprávněn, dáti pOVOlení ku prodeji poručencova nemovitého
majetku.
(~ozh. ze dne

4.

října 1922, R

II 360/22.)

Usnesen: pOľučenského s-o,udu, jímž schválen bYl prodej nemovitosti
nedostalo se schválení nadří'zeného soudu, jeliko'ž jsou nezl.
dítky pokud se týče jejich otec, který bydlí ve Víd'ni, cizími příslušníky
(1 není zde tudfž přísluš:nosti tuzemského SC:lldu v této opatrovnické věd.
l( c k II r sní s o II cl usnesenÍ' potvrdil.
j;ol"Učcnců,

Ne j v y

Š

ší soud

nevyhOVěl

dovolacímu rekursu.

D11'/ody:
ZCllli6ký s01,,1 odepřel schváliti dle § 1Q9 j. n. odprodej. pozemku,
knihqvně při}Jsaného s právem substitučním.a se zákazem zcizeni rovným
dílem pčti nezl. dětem manželů Antonína a Rosalie $t-ových, Rich<l'rdll,
Josefině, Antonínu, liedvice a Waltrovi, klcrýžto prodej povolil okresní
soud v Bředavě jakožto. sou,d pOlučenský a opatrovnický usnesením ze
dne 25. května 1922. Stížnnsti 'proti usnesení zemského soudu, podané
matkou nezlctilcÍ!, vrchní zemský soud v Brně nevyhověl. Oba nižší
scudy vycházejí souhlasně' z názoru, že 'ne.n~ zde příslušnosti tuzemských
soudů v téte· cpatrovnické záležitosti proto, že otec nezletilých manžel-

ských dětí, Ant"mín Šl., je'Stpř'íslušníkem cizího státu, že bydlí' ve V'ídni
a že tudíž ieho nezletilé děti jso," cizími státními pří,slušníky. Vzhle,dem
k tOlillJU, že jde o záležitost ř'ízení ncsDorného. dlužno: matčinu dovolací
stížnost po-sU'zc.vati s hlediska' § 16 cis. pat. ze dne 9. srpua 1854, čís. 208
ř. zák. Do"Volací stížnost jest ncodúvodniína, nebol nEní předpokladu
no zrušeni souhlasnÝch rozhodnutí iiiž,ších soudů. O tom, že Antonín Šl.
v roce 1919 přesí-dli! z Břeclavy dO' Vid ně, že tam bydlí trvale jakŮ' zří
Z,:nec dráhy a že l1enÍ příslušníkem Ccskos]ovens.:kého státu, není pochybnosti vzhledem ku prohlášení matky nczletii1ců Rosalie Št-ové že
jej,í muž přísluší do Vl. v Rako:usích, a že tam jest p'ří:slušna také 'O-na
a její děti, ;ak07, i vzhledem k jejímu prohlášení v do'volací stížno.sti, že
učinila s dětmi patřičné kroky, aby byly uznány příslušníky Českoslo
venské republiky. OdchodIl Antonína Št-a z Bředavy do Vídně před
cházel soudní r,ozvod manžellů a úprava' majetkových poměrů ne zl. jejich
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dětí smí'rcm ze dne 27. úii,ura 1919, schválený'm opatrovnick1:'llli okres.
soudem v Břeclavi, kde měli oba manželé společné bYdliště. Z pěti dě'tí
těchto manželů jsou Richard a Josefina již zletilí, Antonín, liedvika a
Waltr nezletiH; Antonín jest na učení; u matky Rosalie St-ové, která
zůstala' v Břeclavě, se zdržují (uliko dvě nejmladší dítky. liedvika II
Walter, ohledně nichž, nikoliv však ohledně nezl. Antonína, tím méně
ohledně nezlemé tehdy ještě Josefiny, hyl otec jejich, Antonín ,St. zbaven
otcovské moci usnesením okresního soudu v Břeclavě ze dne 19. května
1921. Žádné z těchto uv,uu okolností, totiž rozvodu manželství a zhaven,;
otce moci otcovské, nelze, přiznati takové důležitosti, aby bylo lze vyhověti dovo·lací stížno:sti. Odchylně od ustanovení§ 70 j. n. předpisuje § 71
j. n., že obecné _-511'dištč otcovo sdílejí i jeho m.anželské děti, podrobené
jeho otcovské moci, a to, jak ministerstvo spravedlnosti k § 70 j, n.
uvedlo, i tenkráte, když otec vzdal se svého pobytu v tuzemsku; pro
opuštěnou manželku, jedinč však pre· ni, jest dle § 70 odstavec druhý
j. n. obecným sudištělm místo jejího trvalého pobytu v tuzemsku, nikoliv
však pro děti. Opatrovnicí-vf, jehož Se ujal okresní soud v Břeclave. nad
ma;jetkem nezr. dětí rozvedeill\,rch manže-lů, nabylo přesíd1ením AntonÍ-na
Št. z Břeclavy dO' Viďnč a zanecháním dvou nezl. dětí v Břec1avě rúzu
toliko prozatímního. podle ustanovení § 183 <l 219 CÍ's. pat. ze dne 9. srpna
1854, čís. 208 j'. zák., neboť zásada, že dlu%,no dokončiti věc tam, kde
začala, neplatí, byla-li věc za projednání odňata tuzemské pravomoci (§ 29
j. n.), .na což dlužno dle ustanovení ~ 28 posled·ní věty j. n. vzíti zťetcl
z úřední moc1. Císařským nařízením ze dne 10. srpna 1914, čís. 208 f. Z.,
pokud sc týče § 1 nařízení min. sprav. ze dne 11. srpna 1914, čís, 209
ř. Z., dle nichž se přikazuje poručenskú pravomoc také soudU! dočasného
pobytu nczletiJců, byla stanovena rovněž Ien prnzati~Jni, pra!vomoc 'D'patrovniekého soudu dle obdoby § 183 nesp. říz., kter!l však neopravňuje
prozatimní opatrovl1ick~, neb ·pornčenský souď ku povo:lení úkonu, prozájmy cizích nezletileů tak závažného, jako jest prouej jejich nemovitého
majetku v tuzemsku. Ol<olnost, že byl Antonín Št. dva roky PO: svém
odchodu z Břeclavy zbaven -otcovské m-oci nad dvěma nczl. dětmi, iest
bez v~·znamu. Uz.nal-li okresní soud v Břecla,vě ,nutnou potřehu toho,
a'hy pro nez!eti1é dítky liedviku a Waltra a dokonce' také pro nezl.
Antonína, ačkoliv nad ním otcovská mne trvala dále, ustanovil puručníka,
má i toto ustanovení ráz prozatí'mní, platící až do rozho,dnutí cizozemského, úřaďu. Nelze přehlédnouti, že okresní soud v Břeclavi: schválil prodej opatrovnicky také ohledně zletilého Richarda Št-a, jemu.ž jako, nepřítomnému ustanoven byl opatrovník k věci pouze za DI-Íčúnou souhlasll
s ollprouejem jeho podílu na po·zemku, ačkoliv nabyl zletilosti (4. února
1921) v cizině, kde se zdržoval a se nestal příslušníkem éeskoslo,venské
republiky. Ste'ině má se véc s ne'zletilou Josefir;ou, která také nabyla
již zletilosti (26. pro,since 1921) a se zdrŽUje trvale ve Vídh:!i, takže ani
ohledně ní není třeba více s·chválení poručenského, jak to: učinil o,kresní
soud usnesením ze dne 25. května 1922, jímž schválil prodej ·pozemku
P. Č. 1289 vl. č. 790, ohledně nezl. Josefiny, Antonína, liedviky a Waltra
pornčensky a ohledně nczvěstného Richarda opatrovnicky. Schválením
tímto překro:čil okresní s'Oud v Bředavě me,ze své příslušnosti a odpOVÍdají pmto souhlasná rozhodnutí' ObOIV nižších stolic úplně zákonu.
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Čís. 1898.

Pro rozepři o nárok, upravený §em 1154 b) obč. zák. nový doslov

i

jest příslušn~·'m řádný soud) třebas v kolektivn~ smlouvě stanoven by
rozhodčí soud pro Podobné případy, mezi něž však nárok o nějž jdI"
nelze zařadHi.

'

(Rozll. ze dne 10. říina 1922,

f<

"'1

I 1175/22.)

Proti žalobě, Jíž domáll~l se děl1lík na zaměstnavateli náhrady m;zdy,
jež tnu ušla' nastoupením služby vOienské, vznesl žalovaný námitku neDř:~lušnosti soudu, ježto. dle kokktivní smlouvy ze dne 7. ledna 1921 jest
nřísl!1šna rozhodovati o žalo,bním nároku paritní komise pro veškerý~
nrúrnysl v Praze. S o II cl' p r v,é s tol i c e námitku zamftl, ve věci pak
žalobě vyho,,,ěl. n ů v () d y: Podle :; 5 kolektivní smlouvy rOZhodUje
ústřed.ní paritní km-nise pro vešker~T prfrmysl v Praze jen »spory Z této.
smJ.o:llvy vzcšlé«. Nárok, kten'r je 'Předmětem ž,a']oby a vyvozován žalobce,ml z § 1 zákona ze clne 1. dubna, ČÍs. 155 sb. z. a n., není v kolektivní smlouvě vúbcc llve'uen, ani výslovně, aniž dá se podří-diti pod jiné
ustanovení smlouvy naime §n 10, upravlljicího úplatu a ndškodnění dle
~ 1154 b) obč. zák" ale výslovně jen do zákonné změny tohoto
~ 1154 b) obě. zúk., která pr{,vě nastala pak zákonem ze dne 1. d'ubnc
1921, čís. 155 sh. z. a n. O d vol a c í s '0 U d vyhověl námitce a žalobu
odmítl. Dů v Co d y; Není sice správn(} tvrzení odvolání, že kolektivní
smlouva pro textilní závody východních Čech, daná v Praze dne 7. ledna
1921, llpravu'je veškeré vzájemné nároky a povinnosti smluvních stran,
?P~-k, tohOi je zřejm~rm z jejího obsahu, ne'ní však pochybnosti o. to·m, ž,c
Jedna o 'vesk~r.í'eh náro~íeh, uvedenÝch v § 1154 b) obě. zák., jak jlatrno
z nadPIsu JeJlll0 § 10; "Uplata a odškodnční dle § 1154 b) o·bč. zák.«, by!
I o.bs;ah tobO'tD § 10 .nerozv:iděl hlíže všeehny případy těchto nárokú. jak
Je ma na myslI § 1154 b) obč. zák., zejména i případ, kdy dělník je nucen
nasto:u~i(j. službu ,,~ojens~ou, jak tomu je v tomto' případě. Zákonný podklad nawku, llplatno·vaneho v tomto sporu, je týž jak podle § 1 zákona
ze d~e 1. dubna' !921, 'ČÍs. 155: .sh. z. a ~., jehož se žaloba dovolává a iím.ž
byl S 1154 b) obc. zak. ve svem prvo1mm novelisovaném doslovu změněn
~a'k podle původního d~s,lovu tohoto § 1154 b) obč. zák., a poslední vét~
s 10 !,ole~t. smlouvy, ze ustanovení tohoto. § platí až do eventuelní záko~uc zl?,eny ~ 1154 b) ohč. zák., nemá významu, jejž jí rozsudek prvé
~tol!ce pnkl~da,,, nebof~~sta!TIovení § 10 kolek!. smlouvy, jak již výše uve'>:,:~~. nedotykan se pnpadu: nastoupení voJenské služby nvbrž nemoci
sucaslnění se pohřbů blízkých příbuzných, Q,ddavek a p~['odú. Dle toh~
J"de ospor ze smlouvy k.olektivní a, 'poněvadž není o tom pochcybností
z,e tuto ·smlouvu dlužno považovati za platnou úmluvu o. rozhodčím j~
tlrn VYloučena příslu§nost řádného' soudu.
'

~ ;;:N e j .v y Š š í s O; II ,do ob~ovi,l usne~ení prvého soudu' o námitce nepří

:::;ll1_~nostl soudu a vrahl vec odvolaclmn S011du, by vyřídil odvolání.
DůvodY;

" Dle § 19 kolektivní smlouvy ze dne 7. ledna 1921 mají úplatu obdržeti
]~no;n II ~del,I11C~, ~~teří dle dřívějšího doslovu § 1154 b) obč. zák. stano\ eneho trelI d!lcl novelou ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. zák. ne-
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mocenskon pokladne.u byli uznáni nemocnými. neb ku práci neschopnými,
neb kterým pro šestinedělí, pohřeb členů rodiny, manželský sňatek, neb
pro porod příslušníků domácnosti nárok na úplatu za promcskaný čas
byl přizná'n. Dle po.slední věty téhož § 10 mělo toto ustanoveni platiti jen
až do případné zákonné změny § 1154 b) obč. zák. Že by případné nové
znění § 1154 lit. b) obč. zák., které novon zákonnou úpravoll tohoto
§ bude zavedeno, mělo !lastnupiti na místo, dosavadního § 10 kolektivní
smlouvy, nebylo v této smlouvě vyřčeno a z nadpisu § 10 smlouvY
"úplata a odškodnění dle § 1154 b) obč. zák., tonntně nevyplývá. Poně
vadž pak zákonem ze dne 1. dubna 1921, čís. 155 sb. z. a n. byla zavedena v § 1154 b) obč. zák. změna pO,tud, že nyní přísluší zaměstnanci
mzda nejen, když utrpěl úraz neb o·nemocněl, nýbrž i když z ji n é d lIlež i t é pří čin y, týk aj í c í sej e h o o s ob y, n e m o h I bez
své viny vykonávati službu nebo práci, nelze dle znění
kolektivní smlouvy tvrditi, že by s,e kolektivní smlouva i na tcnto případ
vztahovala, zcjména, že by se vztahovala na. případ, kdy prOI nastoupení služby vojenské nemohl zaměstnanec službu neb práci konati, neboť
nikde není stanoveno, že nynější znění § 1154 b) obč. zák. nastoupilo na
místě dřívějšího: § 10 kolektivní smlouvy. Poněvadž pak dle § 5 kolektivní
smlouvy příslušejí k rozho·dnulí před ústřední paritní komisi pro veškerý
průmysl v Praze pouze spory v2Juiklé z lkolektivní smlowvy a. nDové znění
§ 1154 b) ohč. zák. v tuto smlouvu pojato není, nepříslwší vyřízení spor II
OP'Írajícícb se o nové znění § 1154 b) obč. zák. do právOlmod paritní komise a proto nepřísluší do právomoci je.jí též terrto spor.
Čis. 1899.

Žalovaná-Ii o náhradu za poškozellí bytu osoba, jež nebyla nájemcem
(na př. otec dětí, najavších hyt), neide o spor ze smlouvy nájemní (§§ 49,
čís, 5, 83 j. 11.).

(~ozh. ze dne 10. ř'íjna 1922, R I 1195/22.)
M8'!1želka žalovaného najala byt, jejž pak obývala ses.vými dětmi.
Je.žto za trvání nájemního poměru zpúsobila manželka i děti v bytě a na
náby;fku ško,du, domáhal se pronajímatel na žalovaném, bydlícím na Král.
Vinohradech, náhrady škody a zadal žalobu na soudě v Brandýse n. L.,
v jeho'ž obvodu byla nemovitost, v níž se nacházely najaté místnosti,Žalovaný vznesl námitku místní nepřlslwšnosti, již soud prvé stolice usne-

s:ením, pojatým _do rÍO'zsud1ku, zam-Hl, poněvadž jde o spor z nájemního
.poměru. O dva I a c í s o ud vyhověl odvo,fání, pokud v něm byla obsažena stižnost do usnesení prvého soudu o námitce nepříslušnosti, zrušil
napadený rozsudek a přikázal dle § 475 odstavec druhý c. ř. s., přísluš
nému okresnímu soudu na Král. Vinohradech, by, vyčkaje pravomoci,
věc projednal. D ů vod y: Soud prvé stolice domnívá se, že jde o spor
z nájemního poměru (§ 49 čís. 5 j. n.), a opírá příslušnost o, § 83 j. n. Nájemní rúze.pří však tato roze,pře nenÍ. Dle žaloby, dle výsledkl1 řízení a
clle rozsudku žalovanÝ se žalobcem do nájemního poměru vůbec nevstoupil, naopak nájemnicí byla pquze manželka. Právním dúvodem žalobniho nácc,ku jest, že žalovanÝ, jako manžel a otec rodiny, která ža-

lobci náb!tek v najatém bytě poškodila a úplně zničila, iest ze zákona
povmeu, "skod~l t~ nahraditi. Je tedy nájcmní poměr manželky žal'o'\'aného ;TllCl jJ:-avml11~u základu žaIobnímu nččtm vedlejším, pDllěvadž žal?va~Y ,na ~,em ne?l ~mlt~vn.ě sílčastněn,. a proto tutO' rozepři i přes velmi
hbera~m ,:,ykla~, Jaky ~ava ustanovem § 49 čís. 5 j.. ll. judikatura, za
ro.~epn ~,a]emTIl, nebo teto rovnO,<.:enllOU nelze pova,žavatL Rádným bydhstem, zalovaneho pndle spisů JSOll K'rál. Vinohrady, jest tedy tamní
okresnl so·ud pro tuto rozepři dle § 49 čís. 1 i. n. příslušným.
N ~, j v y Š š í s O'

II

d nevyhověl do~volacímu rekursu.
Důvody:

~es~oľno

.jest, 7:c byt od ža'lobce najala- manželka ža,Iovaného, 7C tam

s detml bydhla a že žalováno jest, aby žalovaný 'liahradil škoďu ktero11
Je,ho manželka ". dHky způ,sobily v bytě a na nábytku, jednak z' důvod"
zavazku smluvmhq, ponevadž 'Se, k náhradě té vůči ža'lobei zavázal jednak, na zál,~ad'ě z,úvazku, jenž ·postihl1~e ho ja!ko manžela a otce. Ž8'I;vaný
n:nr tedy zalov,~n ja~o' strar:a nájemní smlouvy dle § 1109 obč. zák.,
nebof sam v naJemnrm pomeru k ža'lohci nebyl súčastně",. Nejedná se
te'd y , O spm z poměru nájemního dle § 49 čís. 5 a § 83 j. ·ll .. nýbrž .o' ~PO'r
? nahradu ,škody,. za kterou žalovaný dle tvrzení žalobce jest 'p"áv,
Jedn,ak yz~ ~akona, Jednak ze smlouvy. Nepadá proto na váhu, zda po:ško~eneJ v..ecl JSOU součástí věci nemovité, bytu, či" věcmi mo:vHými. Ku- proJednam rozepře jest tudíž příslušným soud bydliště žalovaného okresní
soud na Král. Vinohradech (§ 49 I j. n.).
'
Čís. 1900.
Finanční p·rokucratnra může dle

§ 87 zákona o společnostech s r
firmy, treb as usnesení, zápi~
. o.
firmy pOvoluiici, bylo již nabylo právní moci.

napadnouti nesprávné užívání

-společnostn'l

Y

(Rozh. ze dne 10. října 1922, R I 1222/22.)
, K návrhu finanční prokuratury, jímž napadla po rozumu> §§ 87 "' 43
zakona ~e dne 6~ března 1906,Čís. 58 ř. zák. označení firmy "Cesk' Llo d
M~rca·~t;l, sP'Ůl~cnost pr~~ me~inárodní obchod, 9po]ečnolst s r.
zav:d!
r eI s. .~ r,l k o v: s o II cl Tlzem D vyslovení zmatečnosti jmění oné fiirm T
a n~ndll po.zn2m~u zahájení řízení v rejstřlku. Rek u r sní s o 11 ď usn;&em pot,:rdll. D u v ,oi d y: Dle §, 4 zák o spole'čnostech s r o patří ku
P?,dstatnym částem společenské smlouvy též firma' jaké i~jí ~něn' . -t
pnp~s,tno, stanoví zejména § 5 zákona. Obrací se tedy nÁvrh čes~tf~
nancm p:ok~:atu.ry proti podstatné čá,sti smlouvy .společenské a proto
m~srlo bYl! ~IZ:~1 dl.e cft. §§ 87 a 43 zavedeno. Vzhledem k tomu náhled
re.. urentky, ze nzem vubec nemělo býti zaváclěno nema' v z"k
Pn zahájen' ~.
,
'1
k
, a one ()]JOl y
hd . ' 1 r~~em musI a o olllost ta dle § 43 (2) zákona při firmě v ob~
c o mm re~stnku býti poznaJmenána.
I
.Nejvv'"
.) s S 1 S o ll' d. nevYloOvěl
do;vo]admu reikursu.

.o.,,;

Y

•
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DůvodY:

finanční prokuratura, jak zřejmě \"j/svítú z jejího podáni, navrhuje zmšení stčžujicí si společnosti nejen Dro II e v 11 o dno s t, n~rbrž zcjmé21~
též pro II cp r a v d i v () -5 t z\'olené firmy ,uvúdčjÍc mimo jiné, že znem
firmy naprosto neodpoví-dá rozsahu po·dniku, není tudíž lJravdiv5,m a

pravdivým ani býti' n"může, ježto podnik neprovozuje praviuelných ob:
chodl! mezinárodních a s upsanou kmenovou jistinou 140.000 Kč, na lIlZ

splaceno bylo pQluze 40.000 Kč, nemůže rcelně pr,ovozovati obchody }~1~.~!~
národní. Finanční prokuratura tvrdí takto, že ustanovenÍ' firmy stCZUJICl
si sI)olcčnosti, tedy ustanovení, jehož se v § 4 čís. 1 zák-ona ze dne
6. března 1906, čís. 58 ř. zák. nutně vyžad?je" odporuje p~ed?isúm. obdlOd-

ního zákoníka u firmách, a po,nčvadž dle § 61 odstavec treÍl lchoz zakona
ustanovení ,obchodníhD zákoníka, tudíž i ustanovení o Iirrr:ách ,{čl; ]5,3:
násl.) , vztahují se na společnnsti s obmezeným ručením, nehledlC K VySl
výdělkové daně, též předpisům záicona Cr spnlečnostech s obm,~zenym
ručením. Formálně jsou tedy zajisté předpoklady § 87 tohoto zaKona a
první soud nemohl, než dle §§ 87 odstavec druhý a 43 téhož zákona zavésti pře,depsané řízení a naříditi poznámku zahájeného řízení v obchodním rejstříku. Nevadí, že nna:nční prokuratura nepodala rekursti d,? us~e~
sení jímž byl zápis firmy do obchodního rejstří,ku povolen, neboE lma'nem
prokuratuřc jest dáno na vůli, zda chce odpor-ovati zápisu foknrsem či
návrhem, kter~T jest prostředkem mimořádným, jenž za účelem 'o,chrany
zákona porušeného v základních ustanoveních, m'úže býti podán kdyknliv i' po právní moci usnesení, ,povoluiícího zápis firmy. Názor stěžo
vatelky, že ,návrh finanční prokuratury jest nepřípustil}' a proto mčl h~"t1
odmítnut, tedy neobstojí. Vše ostatní, co stěžo':,atelka uvá~í v do'V°i ac: m
rekursu, týká se věci samé, a bude o tom uvazovah, prvm soud, az pnkroc'Í k jed,nání a rozhodování o tom, je-li návrh lmancní prokltlratury
od Ů vod TI ěll.
Čís.

1901.

Jest porušením předpisu § 416 c, ř. s., vydal-li '0",1 prvé stolice písemně rozsudek jiného znění, nežli byl ústně prohlášen.
Bylo-Ii umluveno že kupní cena bude složena v den odevzdání zboží
v československých Íwnmách, odpovídajících určitému počtu švýcarských
franků v den složení, jest kupitel, jenž otálel se složením peněz, povinen
nejen ku náhradě úroků, nýbrž i případné ztráty na kursu.
(Rozh. ze dne 10. řUna 1922, Rv I 78/22.)
Žalo,vaná tuzemská firma objednala u žalující šv~'c"rs!ké firmy látky
s tím, že kupní cena měl", býti zaplacena v den odevzdání zboží zasí~ateli
D. na údu, jejž mčí zástupce žaclující firmy v Praze, t<lk, by odpovldala
14.300 švýc. frankům. Žalovaná zaplatBa však kupní cenu teprve dne
2. a 18. prosince 1919, ač zboží odevzdáno bylo zasílateli dne 3. listopadu
1919, a sice v kursu, jenž odpo:vídal kursu dne sphl'tnosti (3. listo,pa'du).
Žalobě iíž domáhala se prodatelka náhrady rozdílu v kursu, l' r O' ce sní
s o u d' r v é s to I i c e vyhověl a sicc dle ústního prohlášení rozsudku

P

do vYše 45.918 Kč 36h, v písemném vyhotoveni rozsudku však pouze
. do 10.601 Kč. O d vol a c í s o u d zrušil n8épadený rozsudek pro lImatečnost. D ů vod y: Dle protokolu
ústním jednáni ze dne 18. pro'Since
1920 prohlášen byl rozsudek ústně v ten rozum, že vyhovuje se žalobě
částkou 45.918 Kč 36 II a 6% úroky od 10. prosince 1919. Z přiloženéhCl
výpočtu jakož i z odvolání žaluHcí strany, jemuž žalovaný v tomt~
směru ne{)dporoval odvolacím sdělením, je palmo, ž~ ,sou\l {)dsouldT~
v rozs'udku, ústně prohlášeném, žalcwaného k zaplacení zbytkové hodnoty 14.300 franků dle kursu ze dne 10. prosince 1919. Písemným vyhotovením rozsudku odsouzen byl žalovaný zapraviti žalobkyni: »den Tei!betnlg VO'll 10.601 Kč nicht 45.918 I<:č samt 6% Zlnsen von 10.601 Kč.«
Z konceptu rozsu'dku je patrno, že obě číslice 10.601 Kč " slo'vo »nicht«
připsány hyly dodatně, a že i písemný koncept původně shodoval se
s rozsudkem, ústně prOhlášeným. Částka 10.601 Kč rovná se částce dle
uvedeného výpočtu dosud ne.zaplacené, avšak dle kmsu z 3. listopadu
1919. Tomuto změněněmu rozhodnutí přizpůsobe'ny jsou i důvody rozhodovací Iločínaie odstavcem šestým, kdežto v předcházejících odstavCÍch
dovozuje se, že žalovaný byl v prodlení s 'placením kupní ceny, cožnaisvědčuje jinému názoru, než který byl v dalších odstavcích odůvodňován.
V předposledním (10.) oclstacvci důvodů pravi se, že částka 45.918 Kč
. 36 h byla »irrrumlicll aus,gesprochen, wnd wurde das Urtei! i1l dieser
Richtung gemiiB § 419 ZPO. hei'Íchtigt.« Dle § 419 c. ř. s. mohou býti
opraveny písemné iJ početní 'chyby anebo jiné zjevné nesprávnosti v rozsudKU, ne vša,ť;: zásadní rozhodnufí; v' tomto srn,ěru je soud. dle § ·416
odstaVec druhý c. ř. s. vázán rozhodnutím (lstně proh'lá§eným. V tomto
případě jde {) zásadní ro.zhodnutí, to'ÍÍž o platností jednoho z uvedených
kmsů. Rozhodnutí ústně problášenébylo pojati do pisemného vyhoto~ení
rozsudku a dle § 417 odstavec pátý c. ř. s. odůvodniti. Z odůvodnění
předloženél", rozsudku není však patrno, prač žaIo,vaný byl odsouzen
zapra,ví!l 45.918 Kč 36 h, odvolací 'Soud není s to správnost rozhodnutí
ú~t::ě prohlášc~é~o p~soudi!i, " je protO' vyhO'tovením rozsudku v nynBJslm JehO'. znem oduvodnena zmatečnost dle § 477 ,čis. 9 c. ř. s. Na
prvním místě bude, by vyhotoven byl nový písemný rozsudek shodný
s rozhod,n'~tím ústně prohlášeným. PrO' c e sní s udp r v é s t O' I i c e
na to novym vyhotovením rozsudku přiznal ža'lobkyni 45.918 Kč 36 h
vz~'v ~a zá~l'aď pražský kurs šv. fraruku ze dne 10. proislnce 1919 a vY~
chazeJe z nazoru, že žalovaná, ocitmlJVší\se v prodlení, jest povi11lna nahraditi žalo~kyni neje[! úroky, nýbrž i ztrátu z poklesu ,kursu frankU'.
O d v O' I a c I s u d zamítl žalobu ohledně dalších 10.600 Kč 20 h zjistiv
že žalovaná dne 18. prosince 1919 složila l1a účet žalobkyně' dallších
10.600 'K'č. Po právní stránce uvedl v d ů'Vo,de ch: Soud prvé stolice
~~c.e vyslovil v důvoďech rozsudku: ;;e měla žalovaná podle ,smJ,ouvy sloZITI v Praze k dohru žalobkyně v tuzemské měně takovou částku za
~te:ou m?hla "a1o?k y ně koup;(j v CurychU! v clen složeni peněz 14.300
svycarskych fra,nku, a,je vzal pak za základ ro(Zhodnutí a vÝPočtu praž.skon ikursovnl cenu a nikoliv· kursovní ;cenu franku v CUI'ychu aj nemá
proto ž,alovaná příčiny, by si stě:žovala. V důvodech rozhodo~acích se
,:em~u'VI Ol tom, že má žalovaná složi'ti kupní cenu ve francÍ'Ch, tedy eflekhvne, a ;Jeodpmude rozsude~ sám sobě ant není v odporu s důvoďy rozhodovaclml nebo se spisy. Zalovaná sama uvedla v odstav cl prvém ža-
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lobní odpovědi, že měla--býti-["ktU1"""'ltá-eerra-l"řepucitána1Ta-českos~o-.
venské koruny podle kursu v den DdevzdiÍiní zboží speditemvi a že mela
býti složena na tuzemský účet Emericha T-a u banky U. v Praze. Tomuto závazku žalovaná nevyhověla, ačkoliv nic, nepřekáželo složení peněz
na tento účet a jest tudíž povinna podle §§ 1295, 1334 obě'. zák. nahraditi
žalobkyni šk~:du která jí povstala· prodlením v placení. Pouhým složením
úroků nesplnila 'žalovaná úplně své povinnosti, poněvadž žalobkyně wodlením utrpěla škodu nejen tím, že nemohla s užitkem použJtj peněz jinak,
nýbrž i Hm., že zatím klesl kurs československé koruny nejen v Curychu,
nýbrž i v Praze, a jest tudíž žalovaná povinna nahraditi žalobkyni ~ ško:du
tím povstalou. Smlo:uvě nemůže býti přikládán podle § 914 obc. z<ťk.
podle zvyklostí poctivého obchodu jiný smysl, než že měla žalovaná sl~
žiti kupní cenu v československých korul1.ách toho dne, kdy by,lo zboz!
odevzdáno k expedicr firmě D. a; Ca., to iest 3. listopadu 1919. Zrulovane
nijak nevadilo, že neměla dovozního povolení, aby v čas nesložila kupní
nenu na účet T-ův. Částku 100.000 K složi'!a žalo-vaná dne 2. prosmee
1919, a 10.600 K po:dle dopisu dne 18. pr·osince 1919 a vzal proto soud
prvé stollce za záklwd svého rozhodnutí jako rozhodný správne de~
10. prosince 1919. Podle dobmzqání znalce, platIlo tohoto dne 100 Kc
9'8 franků; tudíž 14.300 fr. 145.918 Kč 16 h. Poněvadž žalovarrá na ně slo:žila jen 110.600 Kč, dluhuje žalobkyni ještě, 35.318 Kč 16 h. Soud prvé'
stolice přiřkl ",šak žalobkyni 45.600 Kič 20 h, tudíž o 10.600 I<:č 20 h víc~,
ta,kže musi'lo býti odvolání vyhověno, pokud jde o tuto částku.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl do,volání.
D

ů

vod y:

Prvý soud vyďal rozsud,ek, znějící na jinou částku než prohl:išený
rozsudek. Důsledkem toho nebylo zjevno odův·odnění prohlášeného výroku. Prvý soud byl prOhlášeným rozsudkem vázán a porušil procesní
předpis § 416 c. ř. s., vydav jiný rozsudek než prohlášený. Zrušil-li odvolací soud prvý rozsudek a vyslovil, že zálež i na prvém soudu, oy byl
vyhotoven nový písemný rozsudek shodný s 'rozhodnutím úsině prohlášeným, jednal v naprostém souhlasu se zákonem. Bylo věcí prvého
soudu vydati nový rozsudek, však rozsudek. na němž se již usnesl dle
svého volného přesvědčení a }ejž vyhlásil. Bylo tedy věcí prvého soudu
vydati svůj vlastní ro·zsudek. Tím již bylo vyhověln'O předpisu § 416 c. ř. s.
a nlebylo potřebí nařizova1i opětné p'rojedná[lÍ a rozhodnutí. Postupu odvolacího soudu nelze s hlediska platného práva ničeho v tomto směru
vytýkati. Předmětem přezko'umání jest mzsudek odvolacího soudu, nikoli usnesení, ze dne ll. čeTvna 1921. Po právní stránce byla věc posouzena zcela správně. Žal·ovamý Se zavázal zaplatiti fakturova[lou cenu
v československých korunách na vnitrDzemském účtu jemu sděleném, jakmile buďe zboží odevzdáno firmě. Voliv v dopi,su ze dne 20. října 1919
obrat: »okamžikem odevzdání«, zdůrazn,u žlHlovany př<e'Snost svéh-o závazku, jeuž zněl jasně, mči!" a' nepřipouštěl žádných výhrad. O žalovaném jako olb-chodníku dlužno předpokládati, ž·e si byl vědom významu
a dosahu svého prohlášení, za jehož přesně splněni bJ"1 odpověděn. Den
odevzdání byl umluven na 3. listopadu 1919 a bylo zboží v ten den řečené
firmě také odevzdáno. Tím byl určen i kurs kupní cemy v českos'loven-

ských korunách ihned splatné. Neplatila-li žalovaná ihned dle úmluvy
a odvolávala-Ii se na okolnosti, o nichž nebylo· řeči při uzavření smlouvy,
jed~ala o sve vú'li; opouštějíc smluvni základnu a odchYlujíc se od ní,
činila tak nasvúj účet, uikoli na účet žalující. To platí zejména o opatřová·ní si dovo·zního povolení. Významným je v tomto- směru dOJPis žalované firmy z 19. listopadu 1919, v němž prostě žalující firmě sděluje, že
přes urgenci neobdržela vývozního povolení, ukazuje ·na nemilý případ
s jistou curJ"šskou finmou, jež jí dodala méněcenný material,.a uvádí
d~le že následkem tohoto případ1.l nemůže zalslati celoU' fakturovanou
částku předem a jest ochotna T'o,vi -dáti k disposici čásťku 60.000 Kč na
kontě' barrky U. po ,obdržení dovo2)ního pov-olení, zbytkovou částku že si
může vyzvednouti u této banky po dojití zboží a jeho bezvadném přijetí.
Tim osvětlila sama svoje protisr:rluvní stanoviskol sdostatek a dala na
jevo, oč jí v pravde jde. " dopise ze dne 311. října 1919uvád, také t'oliko,
že potřebUje fakturu k]. ,lání dovozniho povolení, že zho,žl m;ůže býti
zasláno jen s dovozním ,povolením. Za tohoto stavu věci o·dpadá potřeba
jakéhokoli dalšího dokazování a nelze důvodl1.ě mluviti o neúplnosti řízení,
ježto vše, co ku sPolehlivému rozhodnutí potřebí, bylo zjištěnc>. Jako
ro,Zhodný den byl vzat den 10. prosince 1919. Odvolací soud ,schválil tOŤo
zjištění, odůvodniv je ještě zvlášf přiměřeně, opřev se o průvodní výsledlky. Vycházel-li tedy odvolad soud na podkladě svého právníh'o stanoviska z kursu platného tohoto dttte, nelze mluviti důvodně {}, odporu se
spisy ve smys-lu zákona. Usuzuje-li Ddvolací soud, že nelze přikládati
smlouvě jiného smysln, než že měla žalovaná složiti kupní cenu v česko
slovensM měně to:ho dne, v který bylo zboží odevzdáno firmě k e",pedici, vykládá tím s pl'ávního hlediska smloUlvu a není tu rozporu s nrče
nim dne, rozhoďného na podkladě právního stanoviska, nastalého následkem neplacení dl'e původního ujednání. Má-li odvolací sOiud za to, že
jest žalovalná povinna dle §§ 1295 a J334 obě. zák.nahr,aditi žalwjící
ško·du, jež jí vzešla Hm, že byla žalovaná v prodlení s placením, vYslocvuJe
právní názor a 'není -tu odporu se spilsy; žal'Qva!ná čítá sama úroky z ,pr-Oldlení, odvolávajíc se na § 1333, 1334 obč. zák. Tento právní mázor jest
úplně správným. Žalovaná byla v prodlení s placením, Q·dchýlivši se od
původníh'Oujednání a musí nahraditi škodu. Nestačí nahraditi úrqky, jež
předpokládají normální poměn, nýbrž i škodu ze změny knrsu. Nemůže
tedy býti vke rozhodným kurs původně stanovený, jenž 'předpokládal
okamžité placení. Že fakturovanou částku bylo dle kursu v den odevzdání
zhoží přepočísti v českoslo'venských korunách, doznává žalovaná sama.
Pro přepočtení' byl však, jak správtttě dovozemo, rozhodným kurs shora
uvedený (10. pmsNrce 1919). Ji-nak se odkaZUje kll správnému odtivodnění napadeného rozsudku, jež &ouhl",sí se zákonem a stavem věci a jehož
správnost nehJ"la vyvrácena vývody dovolání ani v ne'jmemším.
Čis. 1902,

Obrana zkráceni přes polovici ceny neni o sobě vyloučena !lm, že
swluvník jest obchodníkem, nýbrž teprve tím, že právní je!lnáni jest
obchodem.
(Rozh. ze dne 10. říjua 1922, Rv I 108/22.)
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Žalobce koupi! od-zalovaneho motocykl-zao51JiJK>l zapUi:til kupní
cenu. Žalo:bě o vrácení kupní ceny pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
vyhověl, zjistiv, že tu šlo o zkrácení přes polo'viCi ceny. O d v (} I a c í
s o 1] d žalobu zamítl. D ů vod y: Soud prvé stolice uzmal žalobní nárok
odůvodněným proto, že tu jde .0. zkrácení přes poloviCi ceny, avšak neprávem. V tom směru dlužno uvážiti, že žalobce již v žalobě označuje
žalovaného jako obchodnfka a ·podobně označuje se i žalo,vaný v odpovědi na žalobu, pak v kor. lístku ve stampiglii, doplněné připsáním slova
»stroje" za ohchodníka stroji. Ježto v tomto případě jde
prodej rr.otocyklu _ tedy stroj-e - žalovaným žalobci, platí tu ustanovení čl. 271
obch. zák. a dlužno prodej stroje toho pokládati za obcllO,d 11a straně ža·lovaného. Násleelkem toho platí dle čl. 277 obch. zák. při této smlouvě
kupní ustanovení čtvrté knihy obch. zák. ohledně o·bou smluvníkú a jest
tedy námitka zkrácení přes polovici ceny vúbec vylol1čena (čl. 286 obch.
zák.). Poukazování ža'lovanébo v odvolání na to, že není námítka ~ 934
obč. zák. přípustna proto. že jest obchodníkem, není novotou, vždyf, jak
shora uvedeno, skutkové' okolnosti v tom směru byly již před soudem
prvé stolice uvedeuy a bylo k ním při rozhodování sporu též příslušným
způsobem přihlédnouti. Není tedy náhled soudu prvé stolice o o-právně
nosti námitky dle. § 934 obč. zák. správným a musila námitka ta týti
zamítnuta.
Ne j 'V Y Š š r s o II d zrušil roz.sudky oba,u nižšich soudú a vrátil věc
prvému soudu, hy, doplně řízení, znovu rozhodl.

°

Důvody:

Pokud pOUlkazuie dovolate'i na § 482 c. ř. s. a tím chce odůvodniti, že
obraua žalovanéhO' v odvolání, že jest obchodníkem 'a že tu platí čl. 286
obch. zák., jest novotou, ne]"e tento názor sdíleti. Vždyf, uvádčHi žalobce již v žalobě, že jest žalovaný obchodníkem, měl soud prvé stolice
otázku zkrácení nad polovici i po této stránce zlmumati, a, neučínil-li tak,
jest výtka tohoto nedostatku zajisté připustnou obranou, čelící v lltvé
řadě proti právuímu posouzení pří řešení téW otázky. Jelikož pak k správnému řešení této otázky j'e,st nezbytně třeba dalšího šetření, zďa tUl jde
vůbec o obchod, ježto jen pak ona mámítka dle čl. 286 obch. zák. jest
vyloučena - mohl právě v tomto smě~u poukazem tla svou kvali'tu jako
o,bchod:níka vytýkati žalovaný kusost řízení. Naproti tomu však jest
dovolateli přisvědčiti, že odvolací soud posoudil věc nespr2ivuě. Nestačilo
jedině, jak učinila první stolice, bez zřetele ua označení žalovaného obchodníkem dáti námitce zkr'ácen! pod poloviCi pravé ceny místo, -nýbrž
bylo na soudu, aby se s touto otázkou zabýval i v tom ohledu, zda
lze této námitky použiti i když žalobce sám ve své žalobě uvádí, že jest
žalovauý o,bchodníkem. Prvý soud ponechal tuto otázku stranou, a odvolací soud spokojiv se označením žalovaného jako obchoclníka a dopisnicí, kde žaiovaný do pqdpisu st8!mllHkou vepsal slovo »stroje«, dovozoval
z toho, že jest žalovaný ·o.bchodníkem stroji a smlouva, o níž ve sporu
jde, obchodem dle čl. 274 obch. zák. Leč p'ro tento závěr neměl odvolací
soud v přednesu stran žádného podkladu. I kdyby hylo· možno, ač to
při jed n á n í nebylo vzato na přetřes, považo·vati za nesporné, že žatovaný jest ob ch o dní ke m , kdYž nejen sám si vlastnost cu při'pisuje

(v rubru odpovědi na žalo.bu jakož i v odvolánO, nýbrž také žalobce ho
Už v rubru žaloby jako obchodníka poznačuje, nelze přece ještě říci, že
je obchodníkem str o j i, neboť to, že v dopisnici vepsal do své ad-resy
~lovo »stroje~<. jest jen jeho jed TI o str a TI n é uďání, a ze spisů není
viděti, že žalobce správnost udání toho doznal, nebylo! tn vúbec vzato
na přetřes: žalobce do písnici tu předložil pouze na dů'kaz, že nabídka
učiněna byla hezzávazně, o správnosti slova, »stro"je« se tím však nijak
nevyjádřil. Nelze dále p{)rn:inouti, ač :nižšÍ stolice o tom Zjištění neučinily,
že manželka pří svém výslechu svědeckém udala, že je manželkou »strojníka«, za nějž se i žalovamir sám při svóm vSr slechu vydával, a že mHnžel
sporny stroj uvedl v chod v díl ně s v Ý ch rod í č Ů, z čehož by
se souditi dalo jen tolik, že pracuje jako strojník v dílně svých rodičů,
cOž ho nečiní" ještě vyrabítelem strojů ·na vlastní účet. Není-li tedy posud
nic více zjirštěno, než že žalnvaný je obchodníkem, aniž se vi, v ·cem,
a námitka zkrácení nald polovici dle čl. 286 obch. zák. vylou.čeua je jen,
pak-li smlouva by ta ob ch ode m, není otázka vyloučení této uámitky
posud zr~j.Oiu k řešení, protožie. ponze z toho, že žaj.ovaný je obchodníkem,
nelze o sobě ještě nijak bezpečně usuzo,vati, že sporná smlouva je obchodem, neboť 'každý ·obchodník uza'v!rá i smlou'vy neo·bchodní, a také sP'orná
smlouva by obchodem nebyla, kdyby žalovauý byl na př. obchodníkem
v koloníálním ueb střižném nebo jakémkoliv jiném zboží, ale ne ve strojí·ch, a prodej stwje nesta,1 ·se v 'komisi. Dle stav" věci mohl by to býtI,
když koupen stroj índ'ividuelně určený a nejde tedy o do,dávku ve smyslu
čl. 271 čís. 2 obch. zák., obchod buď: dle čl. 272 čís. 3 neb p·osledn-ího od"
stavce čl. 378 obeh-. zák, když by žalovauý buď byl komisionářem ve
stroiích anebo jaokýmko.!i jiným obchodníkem, avšak stroj sporný byl by
prod.al v komisi; dle čl. 273 ohch. zák. ohchod pomocný, měla-li obchodní
živnost žalovaného předmMem právě stroje toho druhu, -o jaký ve sporné
smlouvě jde (motocykly) t. j. když by 'je na vlastník účet buď vyráběl
(omezení o·bsahuje poslední odstavec cit. článku), aneb s nim; obchoclov.al
t. i. kupoval a prodával; dle ·čL 274 obch. zák. obchodem pomocným,
když by obchodní živnost žalovaného byla takového rázu, že by hylo
pochybno, náleží-li sporná smlouva k provoZO".vání této jeho živnosti,
nebol pak ale to právě jen v ll·ocb yb no sti, uikoli tedy bylo-li by
nepochybno-, že smlouva spomá k provozování živnosti té nenále·ží platila by domněnka, že ·smlouva obchodem jest. hk vidno, jest třeba zjistiti,
v ~ č~ e ,m -o b c h -o dll í Žl' v ll' o s t z á 1 e Ž Í, co žalovan3T vyrábí ,a prodava, pokud se týče ,kUPUje a p.rodává.
Čís. 1903.

Spluištěm závazku k zapraveni 'nedOPlatku kupní ceny za nemovitost
není, i když vložen byl na nemovitost, místo, kde se nemovitost nalézá
nýbrž platí tu ustanoveni I§ 905 obč, zák,
.
,
Nedoplatek kUPuí ceny zi uemovitost dlužno vyrovnati ve měně
státu, ve kterém nemovitost s~ nachází.
(RoOQh. ze: dne 10. října 1922, Rv I 458122.)
Smlouvou uzavřenou ve Ví.dni dne 17. června 1913 koupil František
O., bydlící tehdY' ve VídnÍ', od žalované dům v Pískú v Čechách za
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71.0UO K, jež zaplatil 'je'ClffiíRlIotově, ).cumrlrs'e-za vázarzb-yttek1nI]Jniceny

(23.450 K) zaplatiti kdykoliv po půlletní výpovědi. Nedoplatek >,yl na
prodané nemovitosti knihovně zajištěn. František O. vypovědělclne 1. listopadu 1918 dlužnou jistinu, ža10vaná však výpovědi pm formální vady

neuznala, proče,ž dala žalobkyně jako universální dědička Františka O-a,
v roce 1919 zemřelého, dne 16. dubna 1920 novou výpověď a po uplynutí
výpovědní lhůty ,nabídla žalo-vané zaplacení dlužné jistiny v korunách
rakouských a když žalovaná nabízeného plnění nepřijala, složila je žalobkyně na soudě a domáhala se žalobou výroku, že zástavní ,právo zaniklo, že žalovaná jest povinna to uznati a trpěti jeho výmaz. Pro ce sní
soud prvé stolice žalobě vyhověl. Důvody: Ve smlouvě, dané
ve Vídni, 17. června 1913 nebylo vůbec ničeho o tom ustanoveno, kde
zhytek ceny trho,vé zaplacen býti má. Jest tedy plniti dle § 905 obč. zák.
ve znění tehdy pla,tném, ikde úmluva ,se sta:La, tudíž ve Vídni, ježto jde
o pohledávku peněžitou, tudíž věc movitou. Jen mimochodem budiž podotlmU'to, že v doM uzavření smlomy i dlužník ve Vídni bydlel. O d v ol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Prvý soud věc posoudil mylně
po stránce právní. Nevystihl jednak smyslu § 905 obč. zák., jednak př,e
hlédl, že spornou otázku nelze řešiti jedině dle tohoto zákona. Dle § 905
p,uvodní doslov obč. zák. jest splniště!m, jd-e-li o věci nemoivité, místo,
kde věci ty jsou'. Podle smlouvy ze dne 17. června 1913, o kterou zde
jde, byl prodán a ko:upen dům v Písku. Šlo tu tedy o věc movitou. Splništčm kupní smlouvy byl Písek. Že jiné splniště nemohlo ani přicházeti
v úvahu plyne, z ustanovení §§ 431, 451, 452 obč. zák., dle kterých věc
nemovitá nemůžebý,ti jinde než v místě, kde je a kde veřejné knihy se
vedou, ani -odevzclán", ani nahyta. SymbolickéhG odevzdání ohledně nemovitosti zákon neuznává. Tomu není na závadu, že -tu vlastně' jd-e o zaplacení nedoplatku kupní ceny, nebo! nebylo ve smlouvě ohledně placení
tohoto nedoplatlku sjednáno zvláštní splniště, a platí tedy i pro zapravení
nedoplatku kU'pní ceny totéž spl'nišlě. Leč i kdyby se nehledělo k tomu,
že tu jde o pohledávku hypotekámí (§§ 451, 452 obč. zák.) a že splniště
kupní smlouvy ze dne 17. června 1913 stanoveno jest v § 905 původní
doslov,obč. zák., plynulo, by z ustanovení § 1420 púvodnÍ doslov obč.
zák., že jest dlužník po!vinen pbHti ve svém bydlišti. Není sporu o tom,
že původní dlužník františek O. 'PGsléze až do svého úmrtí bydlela že
i nynější dlužnice, žalobkyně bydlí v Písku. Plništěm jak dle sm!o,uvy tak
dle zákona (§§ 905 a 1420 obč. zák.) jest tedy Písek. VeškeTé důsledky,
k nimž prvý soud v základě svého mylného názoru o zá'konném splništi
dospěl, jsou tedy po'chybeny a jest nedoplatek kupní ceny z",praviti ve
měně v Písku ohvyklé, tedy v korunách československých. Názor, že
zůstane směrodatným vždy }eu dlužníkovo bydliště v čase uzavření
smlouvy, nemá v zákóně (§ 1420 prvotní doslG;v obč. zák), opGry. Leč
thn řešena jest toliko otázka, jakých bylo při zapravení nedoplatku kupní
ceny užíti platidel, nikoliv také otázka, mnoho-li v korunách českoslo
venských musí ža10bkyně zaplaHti, by nedoplatek ten uhradila. Nebo! iak
v § 905 obč. zák., tak i v čl. 336 obch. zák. stanoven jest toliko druh
platidla, jehož se má užíti, nenHi umluvené platidlo' ve sPlništi již v oběhu.
Nutno tedy také uvážiti toto: Smlouva ze dne 17. června 1913 zní na
bcícvalé koruny rakousko-uherské, tedy na měnu, která přestala býti jak
v Ceskoslovenské republice,ta'k v republice Rakouské zákonným plati-

dlem. Z<ikonem ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. bylo vpří'čině
úpravy oběhu platidel v Ceskoslovenské republice u'stanoveno, že závazky, znějící na kOTUny rakousko-uherské měny, které jsou splatny
v oblasti této republiky, platí se v korunách československých, při čemž
se počítá 1 K Č. za I K rakousko-uherskou. Jest tedy podle to:ho žalobkyně povinna, zaplatiti tolik československých korun, kolik dle smlquvy
rakousko-uherských korun dluhuje. Ježto žalobkyně složila na soudě
jistinu v I<: rakouských, nedostála tím své zákonl!é pbvinnosti ani ohledně
platidla, ani ohledně výše a žalovaná není dle S§ 1413 a 1415 obě. zák.
povi,nna uznati to za placení.
i~e j v y š.š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dúvody:
V tomto případě lze úplně stranou ponechati otázku, zda je splništěm
závazku žalobkyně Pí!Sck či Vídeň, a stačí proto jen mimochodem přillo
menouti, že názor odvolacího soudu, že splništěm byl Písek, nemá opmy
v ustanoveních §§ 905 a 1420 obč. zák., jichž odv-olaci soud se dove,lává,
a jež vzhledem k S' 104 třetí dílčí novely přicházejí v úvahu jen ve svém
původním doslovu. Není! správným, že dle § 905 obč. zák. pro zapravení
nedoplatku kupní ceny za nemo,vitost platí, - nebylo-li nic jiného ujednáno - totéž splDl:šté jako PTO odevzdání nemovitostí, nebo! pož",davek
kupní. ceny jest věci mOjvitou a pépozhývá této povahy tím, že byl hypotekárně zajištěn (§ 299 obč. zák.) a druhá věta § 1420 obč. zák., kterouž
Q,dvoÍací soud má patrně na mysli, t\"rdě,' že dlužník jest povinen pIa,titi
ve svém bydlišti, týká se, dle jasného ,doslGvu zákona! jen platil mimosmluvních, zde však Jde o závazek smluvní. Ježto pak ani z povahy věci
ani z účelu právlrího jednání neplyne, žesplništěm jest Písek, dlUlŽn'1
tvrditi, že dle § 905 (sl. zn.) obč. zák. splništěm závazku původního dlu'žníka Františka O-a, který přešel ne'změněně na žalobkyni jakožto jeho
universální dedioku, byla by Vídeň t. j. místo, kde slib u,činěn. Avšak
§ 905 obč. zák. pouze stanoví, že co do míry, váhy a druhu peněz jest
se říditi dle míst", kde věc má býti odevzdám. By! i pravidla toho, bylo
používáno též co do měny, není, tím přece nikterak vysloveno, že menn,
ve které jest splniti peněžitý závazek, řídí se za všech 'okolností a k,a,ž,clým
způsob-em ,bezvýjimečně splništěm, nutno spíše uznati, že. platí po případě
dle povahy měny i jiná měna, než měna splníště. Pro oj}{)r práva ohchodního stanoveno v té ,p'říčině v čl. 336 obch. zák., že v po ch y b n o s t .o ch
mají míra, váha, ráz a dT'uh mincí, čítání času a vzdálenost, které pIa tí
v místě, kde jest splniti smlouvu,pGklád'ány býti za smluvené. V občan
ském zákoníku není tato zásada výslovně obsažena, a-1e není závady,
by jí dle §7 ohč. zák: nehylů obdobně šetten'o také v p'távníoh záležitostech občanských. V tomto případě jde o nedoplatek kupní ceny za
písecký dům, jejž žalovaná prúdala v rGce 1913 manželu žalobkyně za
trhovou cenu 71.000 K tehdejší měny rakousko-uherské. Dům má: dnes
po rozluce měnové aleSIl,eň touž cenu v korunách československých (při
projednání pozůstalosti Františka O-a v roce 1920 byl bez inventáJe
soudně odhadnut na 103.220 Kč). Mezi prodaným domem a kupní ce'Uou
jest tak těsný vztah a souvislost tak nerozlučJiá, že nelze připouštěti
možnost, aby žalobkyně, která ,l1C'á dírm v plné hodnotě tuzemské výhodné
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a bere z něho u-ži-tl~rr...ě:~1wdnDJu_J:_~j._J\11pní
cenu pokud se týče zbytek jí kreditovanS' splatiti na úkor žalované. To
by odpo-rovalo všemu právnímu cítění i zásadám spravedlnosti a slušnosti, a pQkus žalobkyně, zhostiti se závazku soudním složením dluhu
v měně rakouské, příčÍ<se dobrým mravům a nezasluhuje soudní ochrauy.
K tomu přistupuje úvaha, že kdyby byla žalovaná jakll prodatelka svého
času dostala příslušnou část kUll ní ceny hotově vyplacenu, byla by ji
v tuzemsku mohla přeměnili v koruny československé, .a proto nemůže
jí býti na újmu, že nežádala hotového zaplacení, nýbrž posečkala kupiteli. Povaha věci nutká tedy v torno. případě přímo k závěru, že žalobkyně jest povinna, plniti sporný závawk v měně tuzemské, ktewuž jest
od 12. dubna 1919 českoslo.venská měna korunová a to tak, že jedna koruna československá se ro~ná jedné ko-runě rakousko-uherské, bez ohledu
na měnu splniště (Vídeň), že tedy žalovaná nemusí se spokojiti nabízenými a složenými kmunami' rakouskými a že náro:knení opodstatněn. Dovolací soud, kterýž ostatně rozhodUlje důsledně ve smyslu právě namače
ném, dospívá tudíž, třeba z jiných důvo·dů, kt6muž úsudku jako soud
-udvolaci, a protq nelze tvrditi, že oc1vola-cí soud, zamítnuv žalobu, nesprávuě posoudil věc po stráncei právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Pokud dovolatelka uplatňuje, že žalo·vaná bezdůvodně odepřela přijati zbytek
kupní ceny, když jí byl nabízen v roce 1918 a 1919 před tuzemským
okolkováním bankovek v tehdejší jednotné méně ·rakousko-umerské,
a proto nese následky tohoto odepření, připomíná se, že domníval-li se
dlužník František O. a snad i žalohkyně, že žalovaná j.est povinna přijati
dlužný peníz a neprávem jej odmítá, měll se zachovati dle § 1425 obč.
zák. a již tenkrát (před rozlukou měnovou) složi~i dluh v rakousko-uherských korunách na soudě, by se takto spr-ostili svého závazku. Neučinivše .
tak, musí' sami sobě přičítati důsledky svéhO' opomemtí.
Čís, 19114;

Nárok, jímž domáhá se klášterní konven! na obci plnění opakujících
se dávek jako odměny za vykonané služby, jest uplatňovati na soude,
Držba jistivého práva počíná se okamžikem, kdy to, cO posud plněno,
jako cl Itl h se požaduje a plní. Z jakého důvodn bylO dosud plněno, zda.1i
snad dělo se tak bez důvodu, z uznalosti anebo liberality, je pro možnost a započetí držby práva právě tak lhostejno, jako nezáleží na tom, Ž'"
dosud plněno jen proti vzájemnému. plnění, nadÍ!le však poiaduj" a pln~
Se jako dluh bez ohledu na vzájemn{j plnění.
(Rozh. ze dne 10. října 1922, Rv I 490/22.)
Obec Ch. oď nepamětných dob přivařovala ve svém pivovaru klášteru kapucínů každmočně 18 sudů piva z přineseného ječmene pro:ti zaplacení pivní dávky: 1 zl. 05 kr. za každý sud; po·zdeji dodávala toto
množství piva klášteru proti tomu·, že jí nahražoval běžnou cenu dvou
korců ječmene na každý sud, neboli ·běžno.u cenu 82.7 I ječmene na každý
hektolitr piva a platil z každého sudu piva 2 K 10 h pivní dávky. Když
obec pachtovnímI smlouvami ze dne ! čel'vna 1868, 22. května 1875,
24. října 1885 a 21. října 1898 pivovar pmpachtovala, přesunula závazek

k dodávárú .piva ml p.ach-b)'ře, kteří se pachtovními smlollv,ami v5T slovně
zavázali, že budou Za o-bec odváděti deputátní dávky a t"každoročně mimo jiné - klášteru kapUCÍnů jménem přív.a'ru' 18 'Sudů piva proti ná-'
hradě dvou korců ječmene a 1 zl 05 kr z každého sU'du, jak stanove'no
ve smlouvě ze dne 1. června 1868, jak uvedeno v nájemních smlouvách
ze dne 24. října 1885 a 21. října 1898, jménem přívaru 18 sudů (40'744
hektolitrů) piva, napmti čemuž jest klášter ]Jovinen .. , . nahraditi na
každS' odvedený sud piva 2 korce ječmene neboll ml' 1 hektoliitr piva
82'7 litrů ječmene a dále na každý sud piva 1 zl. 05 kL na daň potravní.
Klášter nahrazoval i pachtýřům místo dodáv'ky jeomene jeho běžné ceny.
Smlouvou trhovou ze dne 21. listopadu 1917 prodalo město pivovar, aniž
byl na kupitele převede·n závazek ku shma uvedenému plnění. Nedostávaje nadále dávek piva, vystoupil klášter na obec žalohou, v níž mimo
jiné tvrdil, že ob~c nabídla mu jako odbytné 7.000 K, a domáhal se' zaplacení tohoto odbytného nebo 1. uznání, že klášteru přísluší proti obci
právo požadovati každoročně od ní deputátní dávku 18 sU'dů (40.744 hI)
piva proti náhradě běžné ceny 2 korcu je{mene na každý sud piva neboli
82'7 litrů ječmene na každý hekto.litr piva a potravní dane 2 K 10 h z každého sudu, 2. opatřiti a odvésti klá'šte'ru dávky, zadržené za dobu od
1. října 1917 do 30. září 1920, totiž 122'232 hl 'Piva proti náhra:dě v této
době platné běžné ceny 101'085 hl ječrhene a 113 K 40 h potravní daně.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobci 7.000 K a uvedl ku
komcl důvodú: Ža'lovaná obec nemůže plniti dávky in natura, ježto není
již majitelkou pivovaru. O d vol a c í s o u dal vyhověl odvolání žaluj.ící
strany a doplnil napad~ný rozsudek v ten rozum 1. že se: uznává, že ža1ující straně přÍ'sluší pr-oti žalované obci právo po;ža:dovati každoročně
od ní dep'utátni dávku 18 suďů neboli 40'744 hl piva vroti náhradě běžné
ceny 2 korců ječmene na každy sud piva neboH 82.7 litrů ječmene na
každý hektolitr piva a potravní' daně 2 K 10 h z každého sudu piva; 2. že
se žalovaná obec uznává pOIVinnou, by opatřila a odvedla žalující ·strani
dávky zadržené za dobu od 1. řfin!a 1917 do 30. září 1920 totiž 122'232 hl
hl ch-ského, piva pwti náhra'dě v téže době ]Jlatných Mžných cen za
101'185 hl ječmene a 113 K 404 h potravní daně; b) vyhověl odvolání
žalované obce a zamítl ža].ojbní žádost o zaplacení 7.000 K, c) nevyhověl
odvolání žalované poku.ď iímbyla wplatň,ována' zmatečnost dle § 477 čís.
6 c. ř. s. a uvé.dl v otázkách, o něž tu jde, v d ů vo d ech: Odvolac'
dův·od zmate·čnosti dle § 477 čís. 6 c. ř. s. není oPo:dstatněn a uelze ii
dovoditi z ustanovenÍ' § 55 zákona ze dne 7. květua 1874, čís. 50 ř. zák.
Podle. tohoto ustanovení patří spory, tam uvedené, pOU'le tehdy před
úřady správní, jde-li o dávky, o.píraiící se o všeobecný duvod rříslušno'sti
k nábožens·ké obci, pak-Ii se však pO'žaduje dávka z důvodu zvláštního,
rozhoduje o tom soud. Strana žalující opírá žalob ní nárok na plnění naturálních dávek mezi jiným též (> vyďržení, tedy o zvláštní důvod soukromOllrávní, a již tím je příslušno·st řádných soudů k rozh·odování o tomto.
žalobním nároku odůvodněna. Poclo!bně má se věc ve příčině nároku na
zaplacení vý·kupného (odbytného) 7.000 K, jehož právním ďůvodem jest
novace. To-rnuto právnímu stanovisku není na újmu, že žalující strana
za spom poukazovala též k tomu, že 'se jí naturálních ďávek clos.!ávc<ťlo
za to, že členové žalujícího k-onventu vypomáhali arciděkanskému úřadu
v duchovní správě, neboť il z příslušn}rch tvrzen·í žalujíd stran1y tasně
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vYsvítá, že tu jde o zvlášní právní důvod ve smyslU' § 55 ciLzá!LOstatně
není bez významu,·--že i zemská politická

správa ve

Vý'llOSU

ze dne

20. března 1920 naznačila, že věc tato patří na pořad práva. Bylo tudíž
o,dv,olání žalované strany, pokud se jím uplatňuje důvod zmatečnosti dle
§ 477 čís. 6 c. ř. s. jakD bezdůvodné zamítnouti. OdVDlání strany žalUjící
podané jen z důvodu neúplnosti řízení dle § 496 čís. 1 c. ř.. s. jest oprávněo, ježto nalézací. soud, nerozhodnuv o alteqrativní prosbě žalobní, nevyřídil proti př~dpisu § 404 c. ř. s. vsechny návrhy ve věci samé. ~'llé
zací soud· uvedl sice ke konci svých důvodů, že žalovaná obec r:.• může
plnitl dávky in natura, ježto není již majitelkou pivo,varu a protoe nebylo uznáno, že po p,řípadě jest povinna tyto dávky plniti, avšak oaiIvodnéní toto, jež právní moci nenabývá, není s to, by nahradilo fmmální
mzhodnutí o alternativním (nikoli O ev,entuelním) návrhu strany žalující.
Poněvadž návrh na doplnění rozsudku dle § 423 c. ř. s.
nebyl podán,
rozholdl soud odvola.cí ve věci sám, jednak proto, že obě strany souhlasně
to navrhly, jednak i z toho ďÚV'OďUl, 'že se tím vyřízení uspíší a značně
útraty uspoř! (§ 496 posl. odst c. ř. s.),. Mezi stranami není spom ani

o tom, že právní poměr trval od nepamětných dob, a strana žalující sama.
ve svém dopisu ze dne 19. března 1918 uvedla, že obec p'okud se týče
nájemní spo.lečnost městského pivovam plnila na podkladě staré historické zvyklosti kapucínskému kláštem naturální dávkll pivní v tom rozsahu, který jest uvedell v pachto'vní smlouvě ze dne 21. října 1898. Strana
žaluiící klade vznik onohD právního poměru na konec století XVII
neh na počátek století XVIII avšak přihlíží-li se pouze k nesporné
smlouvě ze dne 1. června 1868, jest' zHštěno, že právní poměr, o. kte'rý
ve sporu jde, trval od té doby až dOl roku, 1918, kdy strana žalovaná
počala p'latrJost a závaznost tohoto poměru nenzuávati, plných 50 let
poněvadž
měru pro ni

a,

ani o tom není sporu, že žalujkí str.ana

práv,o~,

z tohoto po-

vyplývajícÍ, po 'celou tuto dOlbu nerušeně vykonávala, nabyla
IlO vydržením, neboť straně žalované nepodařilo se dokázati, že držba
práva na straně žalující 'nebyla pravú a bezelstná (§ 1477 obč. zák.).
Sond nalézací přes tD, že dospěl k tému'ž závěru, PTDjevi! názor, že žalovaná nbe'c nemůve plnm dávky piva in natma, ježto není již majitelkou
městského pivovaru. S názorem tímto nelze souhlasiti. Soud nalézací má
patrně na zfeteli ustal)oven,í § 1447 obč. zák, avšak, je-li tomu ta;k, pře
hlíži, že ttr jde o nemožnost relativní nikoli abso,lutní. Byť i pravdou bylo,
že žalovaná qbe'c dne 21. listopadu 1917 pmdala pivovar firmě "Ch-ský
pivovar, společnost s ručením obmezeným« a že tato firma závazku k dodání deputátního piva nepřevzala, .ne,lze důvod'nč tvrditi, že žalovaná
obec není s tD, by si každoročně opatřila a straně žalující dodala 40'744 hl
ch-ského piva za pqdmínek, v ialobni prosbě uvedených, nebo! o púvodní. závazek, zálež,evší ve

přivař'O"váni"

piva ve vlastním

pivovaře

z ječhlene, stranou žalující dodaného, se dle prosby žalob ní nejedná a
. bude věcí žalované obce postarati se o to, by závazek řádně plnila, neboť
jimvk ru·čila by za náhradu škody z pDrušení závazku. Ve§keré námitky,
jimiž strana žalo:bní se snaží dovoditi, že strana žalující sporného práva

vydrž.ením nenabyla a nabýti nemohla, jsou bezpodstatny. Tvrzeni, že
žaluóící konvent není schopen vydržení, nemá, pokud jde o nabývání věcí
movitých a dávek, pelriodicky, se opakujících, v zákoně opory a je vyvráceno úředním vysvědčením biskupského ordinariátu ze dne 22. záři

1920, vydaným ve' smyslu §§ 5-7 nařízení ze dne 13. června 1858 čís. 95
ř. zák. Byť i pravdou bylo:, že sporný poměr právní jest úplatným poměrem obligačném, nelze zákonem odůvodniti, že nelze 'Práva, z takových
poměrů vyplývajících, vydržeti. Podle zákona nemůže býti o tom sporu,
že obligační práva, zále,žející z Q·pětovného výkonu -- a -o iakové právo

tu .jde - isou předmětem držení a vydržení (§§ 312, 1471, 1480obč. zák.).
V té příčině lze poukázati i na práva z reálních břemen, () nichž není
spmu že mohou býti předmétem držení a vydržení. Stejně bezpodstatnou
jest ~ámítka, že jde o plnění prekaristické, charitativní almužnu, obsahud.ící zárove,ú výtku, že drž.ba ua stra'ně žalující nebyla pravá a be,zelstná. Námitka tato je vyvrácena již tim. že jde o pln'ění vzájemné, kdežto
poskytování almužny jest aktem' iednostrann,ým. Ze skutečností, ve sporu
zjištěných, je nrude vši pochybnost zřejmo, že žalující ~onvent P?žadova!
od nepamělných dob deputátní dávku piva jako své pravo a že zalovana
obec až do roku 1918 bez" námitky uznávala poo/inn·ost, tuto dávku piva
straně žalující poskytovat\', neboť jinak by se nedalo vysvětliti, .proč žalovaná o,bec zavazovala opetně své p:achtýře, by depu{átní dávku za ni
odváděli' a proč sama zaJvdala podnět k vyje,dnávání o výkup depntátuí
dávky, když v obecním zas.tupitelstvu bylo usneseno p1"o,dati pivovar bez
přesunutí povinnosti k plnění deputátních dávek na kupujícího. Almužny
se nevykupují. Nelze z.ajisté nazvati postupem loyálním, poukazuje-li
strana žalovamá na to, že žalující konvemt sám plnění dávek za almu:žnu
uznával. Vycházíť ze svědectví Dra Viléma N-a na jevo, že to byla žalovaná obec sama, která po doh.odě s ko'nventem oznámila místodržitelství, že jde o dávku!, která, má ráz a;1muo<ny, coi stalo s~ jen z obavy,
by výkupné (relutum) nebylo zabráno pro n,áhoženskou matici, .při čemž
však nikdo z .obou st,ran nebralI ještě v pochybnost, že dávku' jest plniti.
Jak patrno. z ďoplsi! ze dne 19. ·března 1918 a ze dne 28. prosince, 1918
změnHa .žfiIovaná obec své právní stanovisko ve příčině povinnosti ku
plnění dávek teprve, roku 1918, a setrvala-li pak 11'a tomto novém sta;novisku, dá se tG dobře vysvětliti obsahem ďopisu zem&ké politické správy
ze dne 22. bře·zna 1920. Tato změna stanoviska na straně žalované obce
nemá ovšem vlivu na skutečnost, že žalující konvent nahyl sporného
práva vydržením více než 40Ietým již před rokem 1917. N vyvrácení
námitky neclostatku zastnupe.ní fina'ční prokuratu'l'Ou stačí poukázati na
to, že finačnÍ prokU'ratura riení oprávněna te,nto sp·nfi vésti, p,ončvadž tu

nejde o žádný z případů, uvedených pod čís. 9 § 2 b) nařízeni ze dne
9. března 1898, čís. 41 ř. z. Z uvedený·ch důvodů bylo k odvolání strany,
žalující určnvacímw návrhu žalobnímu vylJ.o,větl úplně. P.okll'd se týká vYmáhaných zadržených dávek, namítala žalovaná strana, že dávky, starší
tří let, jsou promlčeny (§ 1480 obč. zák.); avšak ani tato námitka
není odůvodněna. Jak zjištěno uznávala žalovaná obec ještě, že deputátrJí
dávky piva žalujícímu konventu plniti jest. Mohla by tudíž promlčecí
lhůta býti počítána teprve ,",cl té dOlby, kdy žal·ovaná obec začala závazek popírati, avšak od té doby neuplynula až do jJodání žaloby lhůta
tříletá. Proto bylo vymáhané zadržené dávky přiznati za celé tříletí podle
prosby žalobní.
N e j vy Š š í s o u d zmšil k dOVDlání žalované obce rozsudek odvo"
lacího soudu, pokud jím bylo žalobě vyhověno, jakož i rozsudek prvého
soudu ve výroku o útratách a vrátil věc prvému soudu, by Ol ní dále jednal
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a pak ,o návrhu žalobním, pokud byl odvolacím soudem
. rozhodl.

přiznán,

znovu

Důvody:

Dovolání uplatňuje nepřípustnost pořadu práva, tudíž zmatečuo.st, ve
samé pak nesprávné právní posouzení. Věc m·á se tak, že žalovaná
obec do;dávala žalobci od nepamětných dob 18 sudů piva mčně za jistá
vzájemná plnění, tedy úplatně. J",k tellto poměr vznikl, nižší stolice nezjistily. Výtah z deputátuí tabelly ze dne 4. července 1765, žalobeem
v opisu předložený, v němž se praví, že žalobci byla tato dávka zvaná
»přívar« král. podkomořskS'r'll úřadem proti obci vyměřena) prohlásila
žalovaná 'Obec za listinu nevěrohodnou a neuznala jej za prav~T. Nižší
stolice se otázkou původního vzniku uplatňovaného. nároku vůhec nezabývaly, opřevše se o právní dúvod vyd r žen í, žalobcem rovněž uplatňovaný, ta však je dúvod soukromoprávní (§ 1.~. 'Ú Aby byl pořad práva
vyloučen, byla by musila žalO'vaná obec prokázati, na základě jakého
důvodu dávku odváděla, aby se posouditi mohlo, zdali je tO', titul veřejno
právní, toho však neučinila, nýbrž věrohodnost onoho výtahu z deputátní
tabelly, jelllž jediný na otázku tu jakési, ač zcela nedostatečué světlo vrhá,
výslqvně popřela a twdila, že jde -o almu!ž,nll, kte'rá ovšem jakožto dar
ve,řeinopT'ávní povahy postrádá. Arciť tvrdil žalující konvent sám, že čle
nové jeho vypomáhají arciděkanskému úřadu od nepamětné doby v duchovuí správě hez úplaty, takže obec ušetří jednu duchovní sílu, a že
PToto sporné elávky byly p·okládány vždy za odměnu za tutO' výpomoc.
Ale z toho ještě nelze s dovolat elko u d-ovozovati, že sporná dávka je
dávkou patronátní, an patronátní pOJměr obce ke kostelu týče se jen
arciděkanského úřadu, nikoli i žalnjícího konventu obec sama netvrdí, že jle též patronem konventu - nýbrž řečená výpomoc byla by
bývala leda motivem pro .obec, aby se konventu dávkou doJbfO'volně .odměnila, pokud se týče, aby pře'vzala záv.azck, dávku mu za to odváděti,
nikdy však se tím dávka nestala dávkou patronátní, která ovšem dle
§ 24 zál<ona ze dne 7.kvč'tna 1874, čís. 50 ř. zák. na pořad práva by nenáležela, naopak je lim udán zjevně, jak níže provedeno bude, jako' titul
z:h'azkn parné!' námezdní (pracovní), oož opět je titulem soukromoprávnim. Že nejde () dávku-k účelům náboženským, zejména však ne o takovou, která se žádá z důvodu příslušnosti k o-sadě církevní, a která
rovněž dle § 55 cit. zák na pořad práva nenáleží, jest také docela zjevné,
nehoť dávka je dávkou určenou pro spotřebu konventu a má tudíž pqvanu hospodářskou. Není tu tedy nepřípustnosti pořadu práva a tedy
také ne \'Platňované zmatečnosti. Ve věci samé drží dovoláThl ještě námitky, že žalující konvent je podmětem nezpůsobilým nabývati a míti
práva, a že ho měla ve sp'oru zastup-Dva ti finanční pr·oku,ra tura:. Ona námilka vyvrácena jest potvrzením biskupského ordinariátu ze dne 22. září
1920, že řád kapucínů podle své řehole oprávně:n jest k nabývání majetku
movitého, zvláště i náTokfl na dávky periodické, ve spojení s předpis'em
§ 5 nař. min. ze dne J3.června 1858, čís. 95 ř. zák., dle něhož řády a
kong,regace oprávněny jsou, pokud to jejich řehole dopouštěi1, vlastnictví
(roz. vůbec majetek, iejž I § 353 abe. zák vlastnictvím nazývá) všemi
záckonnými způsoby nabývati, a druh:\ námitka rozpadá se v nivec poukazemna § 2 čís. 9 instrukce pro finanční prokuraturu. Dále míní dovoJání,
věci

že povinnost obce, odváděti pnvar přestala, když obec přestala býti
vlastnicí pivovaru. Že tu nastávala llemožnost plnění dle § 1447 obč. zák,
samo dovnlání vylučuje, má vša!k za to, že tu jde o t. zv. právO! vázané,
t. j. že povinnost spojena jest s držbou piv,ovaru" Ale pak hy stíhala no- .
vého nabyvatele, a pr,áve v,roto, že tomu tak není, což -obec sama uznává,
prqtože kupitel nechtěl břímě převzíti, vešla s konventem v jednání
o výkup, - je to břímě pouze osobní, stíhající jen obec, ailikoli reál ni, stíhající ka.ždého držitele pivoaf'U. Obec však lIemohla se osobního záva2lku
zbaviti prodejem pivovaru - to není žádným způsobem zániku .o:bligace
-_ neučinila-li opatření, aby kupitel břímě převzal, musí se postarati
o jeho další vybývání. Dále míní dovol8.ní., že dodávka není způsobilá
k vydržení, na které napadený rozsudek žalobcúv nárok zaJoži!. Jde
prý o almužnu; ale to je pouhá domněnka, ničím neopodstatněná, Naopak
nesporný stav věci mluví proti tomu, neboť sotva' která almužna bude se
ll'díle,ti od nepamětných dob a s tak přesnou pravi'deln.ostí každoroční,
jako tato dáv'ka, Iru které obec zavazo·vala pravidelně i pachtýře svého
pivo/varu. Ale i kdyby šlo púvodně o almužnu, mHe, vezme-li se .opakuiící se almu.žní dávka v držbu jako právo dle zásad niže vyložených,
býti právo na dávku jako dlužnou vydrženo. Není-li však to almužna,
praví dále d·ovalání, je to obligační poměr úplatný, ježto konvent odváděl
vzájemnou pr,otídá'Vku v ječmeně, pokud s,e týče v peně'ZÍch. Ale úp,latnost tato by nevadila" aby právo na opakU'jící se dávku povinnou proti
dávce vzájemné, jsonc dle § 311 obč. zák. předmětem držby, lIebylo
uznáno dle § 1455 obč. zák. za způsobilé k vydržení, zvláště hledí-lise
k původní formě dávky, že konvent dával vlastně j'ečmen, jejž mu olbec
na pivo zvařHa, dodávajíc sama ostatní přísady, '" teprv časem místo
je'čmene nastoupila; cena jeho v penězích. Ale konvent sám, iak už shora
vylíčeno, c.harakterisu,je dávku' jako odměnu za výpomoc při duchovní
správě. Tu by se mo!hlo říci, že dávka je mzďou za tuto výpomoc a poměr
tedy" třeb", že ne za jaký jej dovolatelka má, poměrem námezdním v technickém slova smyslu, který předpokládal zapráei odruěnu peněžitou
(§ 1151 st. zn. oh.č. zák.), tak přece' poměrem ínn.orninátním, poměm námezdnímu podobným, nyní dle nového znění obč. zák., jež nezná více
smlouvy námezdní, nýbrž smlouvu služební a smlouvu o dílo" aniž by
předpokládalo zrovna peněžitou úplatu za služby, prike nebo dílo (§ 1151
II. zn. ohč. zák), spadající přímo' mezi poměry služební (pracovní). Třeba
že tento poměr nezakládá se snad na výslovnou srulouvu, nýbrž pO.llze
na umluvitost mlčky, t. j. že konveut začal služby v duchovní správě
konat a obec mu za to začala vařit pivo a že se v tom S obou stran pokračovalo nepřetržitě až do poslední doby, neměnilo by to ničeho na jeho
povaze a podstatě jako smlouvy námezdní (pracovní), neboť smlouvy
možno uzavmi i mlčky (§ 863 'Obč. zák.). Avšak ·přece i tato konstrukce
přičl 'Se právnímu dtění, které praví, že , dělaly-li si obě strany vzájemné
úsluhy, aniž uzavřely o ně smlouvu, vÝ'slovně, nechtěla patrně žáelná býti
vázána, a tak že se ,olboustranné úsluhy poskytovaly dobrovoln~, bez
závazku, a tím skwtečne dochází se k nejlepšímu řešení, jež v zákoně
nalézti lze; pivní přívar se strany obce.bcvl ne sioe almUžnou, nýbrž
darem z uznalosti, darem za úsluhy konventu v duchovní správě, zvláštní
odměnou pro něi, jak tO' § 940 obě. zák. všemi těmito způsoby vyjadřuje,
vytýkaje výslovně, ž<J to povahy a podstaty darování neruší a ,odepíraje
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na takovou dávku žalobní právo, neuznávaje tedy právní nárok. Rozumí
se, že ani práva z poměru námczdni.ho (služebního) nenáležejí mezi práva,
je'ž dle ~ 313 obě. zák. mohou býti předmětem držby a důsledně tedy dle
§ 1455 obě. zák. i předmětem vydržení. Podle mOjderních zákonů (zák.
() ohch. pam., zák.() úř. statk. a ostatní v § 153 třetí novely k obě. zák.
jmenované zákony O sbžebních poměrech, zvláště však též zák. ze dne
17. října 1919, Cíís. 571 sb. z. a n., čl. II., odst. druhý) nemůže vůbec žádná
strana býti nucena, by v služebním n"bo pracovním poměru pokračovala
- odporující tomu předpis § 1162 a) obě. zák. - je zastaralým a oněmi
zákony předstižen _ nýbrž zruší-Ii protizákonně smlouvu, má Jen povinnost k případné náhradě škody. Copak se tÝče daru, není naň vůbec
žádného práva (§ 940 obč. zák.) a nemůže se tedy takové neexistující
právo na dar vydržeti (§ 1455 obč. zák.). To· vše však nevadí, by se
nárok na dávky, příslušeifcí z námezdního nebo slružebního poměm, o·d
tohoto 'poměru odloučil a jako samolstatný nárok na dále od konání služeb
neoldvislý ustavil, což se může státi tím, že se příjemce ujme držby práva
na dávky jako práva samostatnéh-o a pak právo samo vydrží. Totéž a tím
více platí i pro případ, že dávky byly pf,vodně poskytovány darem, tedy
bez práva, nebof i tu ·přiide jen ua to, aby se uskutečnila držba ~ráva
a průběhem let jeho vydržení. Dle § 312obč. zák. dosahuje se držby
práv tím, že Se ve vlastním jméně vykonávají. Dle § 313 pak uskutečňuje
se tento výkon a tedy nabývá se držby práva, když nekdo od druhého
něco jako dluh žádá a tento mu to dává, jeho vůli se podrobuj-e. Tak se
může státi předmětem držby práva a nastalým pak vydržením předmětem
práva samého každá op",kující se dávka, af byla vůvodně z jakéhokoli
titulu úplatného neb bezúplatného, aneb třeba vůbec bez titulu poskytována, jen kdvž se začne žádati jako dluh, co posll'd dluhem nebylo, nýbrž
třeba jen dOlbrovolným darem, a druhá strana se tomu podrobí a začne
to jako dluh odváděti, neho, byl-li to sice již dluh, ale odvislý od vzájemného plnění (na př. tedy konání služeb v duchovní správě) a začne se
žádati a odváděiti jako dluh od tohoto: vzájemného- plnění neodvislý
a tudíž samostatný. Odvádí-ll se dávka za poměru t",kto změněného po
dobu vydržecí, nabývá se na ni právo. Při třkeiti- a čtyřicetiletém vydržení není potřebi udání důvodu, proč se tak žádati a odváděti začalo
(§ 1477 obč. zák.), t. j. důvod se ne'Vyšetřuje, není ho vůbec třeba, zůsta
vuje se však odpůrci, by držiteli dokázal obmyslnost (týž.§). V tomto
případě nebylo však ani vzato na přetřes, zda a od kdy požadován a {lidváděn pivní pří var jako dluh o sobě. Ačkoli již výtah Z deputátní tabely,
jenž obci ukládá přívar, aniž by se j jen slůvkem zmiňovalo nějaké povinnosti konventu k 'V3Tpomoci v ducho1vnÍ s-právě, svě~dčí mocně pro to,
že už tenkrát odváděl se přívar jako samostatnÝ dluh, bez oMedu na tuto
výpomoc, tak přece nebylo k tomu hleděno, a ač obec věrohodnc;st a
pravost výtahu popřela, nebYlo o tom dále jednáno a ueučiněn" ani opatření, aby výtah předložen byl v prvo!pisu' (§ 299 e. ř. s'.). Je tedy třeba
doplnění. Dovolání sice nena.vrhuje zrušení, avšak uplatňuje nesprávl)é
právní posouzení z toho dítvo-du, že dávka, na niž žalo'bee' nárqk z dÍl"
vodu vydržení činí, z vydržení vyloučena jest; když však tatd otázka
nás,ledkem neúplnosti řízení není k řešenÍ' zralá, má nesprávné právní
posouzení nutně za následek zrušení rozsudku.
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Čís. 1905.
Zřízení věna
tářského spisu,

manželce není smlouvou svatební, vyžadUjící iormy noZda vyžadUje této formy jako darování bez skuteéltého
odevzdání, závisí na poměru manželky k osobě, věno ZřiZUjící.
(Rozh. ze dne 10.. řlíjna 1922, Rv I 516/22.)
Žalo,bkyně

domáhala se zrušení exekuce, vedené proti B-ovi, poku-d
výkonu bylo zabaveno tcle, tvrdíc, že jest jejím vlastnictvínP r oe 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 jÍ' vyhověl, zjistiv, že zabavené tele pochází z krávy, kterO'U si žalobkyně
vyměnila za krávu, kterou jí věnem slíbila jedí matka a kterou si OId. své
sestry, od níž ji její matka konpila, ]Jak odvedla, a uveďl po právnf stráncé
v d ů vod e cll: Námitky žalovaných, vrcholící v tom, že, jde-Ji o- věno,
jest slib jeho bez notářského' spisu ve smyslu § 1218 ohč. zák. a zákona
ze dne 25. 'Července 1871, čís. 76 ř. zák. neplatným, nejsou odůvodněny.
Die. § 1218 obč. zák. věnem jest jen ono jmění, které manželka nebo kdo
jiný dá, nebo slíbí mllžovi k ulehčení nákladu, spojeného s manželstvím.
Je,s! to tudíž jměni, které slouží k úpravě majetkových poměrů snoubenců
ja,ko budoucích m,"n~elů. Tento závazek, je-li dobrovolným, a má-li založiti závazek obligační na stral1ě nevěsty neb osoby třetí, stává se
smlouvou svat~blltí a jest ku· platnému uzavření jeho, třeba předepsané
formy nO'tářského spisu. Jinak jest to se závazkem podle § 1220 obč. zák,
j-enž .rodičům jest uložen, aby s,V'é dceři při jeiím provdání věno příhodné
dali; Tato dotační poVinnost, rodičům uložená, u-pr.avuje se soudem v ří
zem nesporném, nebylo"ln mezi dcerou a rodiči do-hody co- do výše. Tato
dotačll" povinnost může také smlouvo·u mezi ú'častníky dcerou a rodiči
býtiuiP"ravena. Tato smlouva zvláštní formou vázána ~ení a platí Ú'
předpisy o s-mle,jJvách vů,bec, poněva,dž tu jde jen a úpravu dotační povinnosti, zákonem předepsané, pokud jde o výši (splatnost) a takový závazek nelze zařa·dili pod pojem smluv svatebních, pro něž notářský spis
jest předepsán. Proto platnc slíbHažalobkyni její matka věuem krávu
a kráva ta odevzdá-ním stala se vlastnictvím žalobkyně, která jako vlastmce byla oprávněna ji směnrtt za krávn jinoiu. Proto 'sta!a se také vlastnicí telete vylučovaného, z vyměněné krávy pocházejícího.
N e j v y Š š í s o u ď nevyhověl dovolání.
při

ni

Dítvody:
Výtka mylného právního posouzení věci není odůvodněna. Odvolací
soud ~cel.a správně uvádí, ž:e věnem j-est POluze ono jmění, které s-e dává
~eb sIrbu;e manž,elu buď od manželky, neb od osoby třctí za ni PW ulehceniÍ .ná-kladů manželského společenství (§ 1218 obč. zák.). Zří-zení věna
manzelce není právním dánLm věna, není smlolwoll svatební, nÝbrž smlouvou, kterou dlužno posuzovati dle všeobecný.ch zásad. Jest darováním
k~yž zřizuj.íeí neměl k tomll' povinnosti (§ 941, 1220 a 12290bč. zák.) není
(§ak darov.áním, když je zřízeno osobou, kterou slihá povinnost d~tačni
1220 ob,e. zák.), ja,ko kdYž je zřízeno otcem, matkou neb jiným před
kem a nell! tu třeba šetřiti z.vlácštní formy (§ 883 obč. zák.). V tomto pří-
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paděo;bdržela žalobkyně, vdávajíc
nosti dotační. Poněvadž žalo·bkynč,

se, krávu od matky u plnění povinjak nesporno, již otce na živu neměla
měla její matka vůči ní ·povinnosti dotační a odevzdala-li jí z tohoto dů~
vodu krávu, nebo p,"ukázala-li žalobkyni, aby krávu, pro ni koupenou,
od sestry si vzala, nebylo k hťkové smlouvě potřebí notářského spisu.
Nolářského spisu však nebylo by potřebí, ani kdyby zde bylo darování,
poněv"dž se stalo. současně odevzdání krávy sestrou žalobkyně u Vyplnění příkazu ií jich matkou daného, bylo zde tedy darování spojené
s odevzdáním, které rovněž formy notářského· spisu nevyžaduje (záknn
ze dne 25. července 1871, cts. 75 ř. zák.).
Čís, 1906.

Zásada § 53, odstavec třetí, vyrovnacího řádu netýká se pohledávky
útratové, jež vzešla samostatným vedením rozepře o pohledávku, podrobenou vyrovnávacímu řizeni.
(Rozll. ze dne 10. řijna 1922, I~v I 1103/22.)
Žalovanému Josefu F-ovi .příslušela proti žalobci Karlu L-ovi pohledávka trhové ceny 1059 K 50 h za prodané zboží; žalovaný přihlásil tuto
pohledávku 11. dubna 1921 v řízen, vywvnávacím a tolo· bylo 27. června
1921 skončeno.. Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 28. února 1922,
Rv I 964/21 č. sb. 1521, byla pravost pohledávky této, vzešlé nynějšimu
žalovanému Josefu F-ovi proti nynějšímu žalobci již před zahájením Vymvnávacíhn řízení zjištěna a zár'O)veň ;byly Josefu F-ovi tímto rozsudkem
přisouzeny proti ny'nějšímu žalobci Karlu L-ovi uáklady rozepře, jež zahájena byla 9. března 1921, tedy po zahájení vyrovnávacího řízení, a
právoplatně skončena byla po skončení vyrovnávacího řízení. Pw náklady tyjn, činící 1010 Kč 15 h. vedl Joser F. exekuci, jeiíhož zrušeni domáhal se, Karel L. žalobou dle § 35 ex. ř., tvrdě, že v}lll'áhaný závazek
není po právu. Žaloba byla zamítnuta s o u d y vše c h tř í s t o li c,
N e j v y Š š í ll'
u,cl e m z těchto

S·"

důvodů:

Vyrovnávacím řízením nebyl nárok Josefa F-a vMi nynějšimu žalobci
na zaplacení procesnich útrat 1010 K 15 h dotčen, nebo! ie to' sice vedlejší
závazek kapitálové pohledávky 10·59 K 50 h,ale vzešel teprv,e rozsudkem
Nejvyššiho soudu ze dne 28. úuora 1922, tedy po zahájení a skončení vyrorvnávacího řízení, pročež neni vedlejším závazkem ve smyslu prvého
odstavce § 24 vyrovnaciho řádu, dle něhož vedlejší závazky, vzešlé
až do zahájení vJ"rovnávacíh(J řízení, jso·u v témž pofadi s pohledávkou
hlavuí. Ze ,čtvrtého odstavce. § 10 vyr. ř. plyne, že pohledávky, jež vzešly
teprve za řízení vyrovnávacího, jso;u timto řízením nedotčeny; to musi
platiti tím spiše, o pohledávce, která vzešla až po skončení vyrovnávacího řízení, a jest nerozhodno, zdali to jest pohledávka, zakláďajícl se na
právním duvodu hmotného práva, či zda je to pohledáVka útratová, za_
kládající se na l1'stanovení §§ 41 a 50 e. Ť. s.. Vyrdvnácvací řád ani jiny
zákon neobsahUje totiž ustanoveni, že 'by taková útratová pohredá\'ka

Úplllě

nebo částečně pominll!a, když hlavní pohledávka, jejímž sQl]dním
vymáháním o:na útratová pohledávka vzešla, byla předmětem yywvnání
v řízení vyrovnávacím. Ustanovení prvého odstavce § 53 vyr. ř., dle
něhož dlužník sproštěn je závazku, včřitelúm dodatečně nahraditi úbytek,
jejž vyrovnáním utrpěli, nevztahuae se na ni, poněvadž nebyla předmě
tem řízení vyrovnávacího. Dle pátého odstavce § 53 vyr. ř. ovšem pohledávky, uvedené v prvém odstavci § 27 VYl'. ř., nemohou po vyrovnání
již býti llplatřwvány, ale tento prvý odstavec § 27 týká se jen úroků, od
zahájení řízení vyrovnávacího z osobní.ch pohledávek, jakož i útrat, jež
vzešly je'dnotlivým věťitelúm z jejich účasti na řízení vyrovnávacím, tedy
nikoliv útrat, jež vzešly vedením sporu; olbdoby pátého odS'tavce § 53
,vYf. ř. dle § 7 obě. zák. nelze zde u'žiti, poněvadž nejde o případ podobný,
nýbrž podstatně různÝ. DLwodew tohoto pátého odstavce § 53 totiž jest
(lvaha zákonodárcova, že vyloučením vetdlej.šÍch závazků, naznačených
v prvém ods.tavci § 27 VYL ř.., z uplatňování po uzavření narovnání nenastává věcný, nýbrž vlastně jen účetnický přesun nároku věřitelova,
poněvadž procentní kvota věřitelů při vyrovnání by se zmenšila o tolik,
mnoho-li by bylo, třeba, by i tyio vedlejŠí záva7iky .;byly kryty, a zákonodárce nechtěl připustlti, aby věřitel mohl po ukončeném vYfO'vnacim ři
zení ještě na dlužníkovi, jemuž se dostalo výhody vyrovnání v příčině
všech jeho dluhů, jež bYly předmětem vyrovnávacího řízení, vymáhati
nepatrné pohledávky, tvořící je,n mizivoll část celku, to: tím méně, ježto
i podle zásad poctivého obchodování dlužno mili za to, že věřitel jest
odbyj kvotou jemu přis1íbenou. Totéž platí dle pátého oldstavce § 156
konk. řádu v příčině řízení konkursního. Na pohledávky útratové, nešlé
s.amos.tatn~rm vedením sporu před s,oudem procesním, nelze ,rnz.šiřovati
tuto. zásadu, týkající se pouze úroků, běžících z pohleďávky od zahájení
řízení vyrovnávacího, a útrat, vzešlý'ch věřiteli z jeho účasti' na nzení
tomto. Právní pDsouzenÍ

věci,

j,ež obsažeÍ1O jest v rozsll:dku prvéhO' soudu

a k němuž odvolací soud přistoupil, je. tedY správné a žalohoo:vo odvolání do zamítavého rozsudku prvého sou'du bylo soudem odvo,lacím pr.ávem zamítnuto. Souhlasně s tím byl'o také již v wzhodovaclch důvodech
rozsudku nejvyššího soudu nahOře uvedeného ze dne 28. února 1922,
Rv I 964/21, čís. sb. 1521, připomenuto, že tehdejší žalovaný, nynéjši
žalO'bce Karel L., mohl by se brániti proti odpúrcově exekuci žalo:bou
oposičnÍ, pokud vYTQ<vnáním soudně potvrzenÝlill změněn, poku di 'Se týče
omezen byl původní nárok jeho odpurce J·o:sefa F-a: to neplatí o útratové
pohledávce 1010 K' 15 h,o nrž jd'e v tomto· SPOTll, nebo'Í tato zůstala, jak
Již nahoře bylo připomenuto, vyrovnáV'acím řízením nedqtčena.
Čis. 1907.
~e!ti třeba, by s návrhem dle § 352 ex. ř, byly sou'časně předloženy
?razební pOdminky. Potřebné doplněni zařídi soud prvé po připwdě
I druhé stolice. Návrh na dražbu společné nemovitosti za účelem rozd~lení. dlužno považovati za návrh exekučni, pro dalši řizeni plati však
predplsy o řízení nesporném.

(Ro.zh. ze dne 10. října 1922, R II 362/22.)
CivHnl 'rozl-jOdnutl. Iv,
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V řízení o dražhu spole_čnÉ: nemovitnsři na-řídil s o 11 d n r v é s: o Li c e
k návrhu die § 352 ex. ř., k nĚmuž nebyly 'předlože,ny dražební podmínky, odhad nemovitosti. Rek u r sní s o u d zrušil nařízení odhadu
a uložil soudu prvé stolice, aby vyzval navrhovatele, by předložil v určité
lhůtě návrh dražebních podmínek, jinak že by draže'bní řízení bylo zrušeno. D ů vod y: Rekursu sluší přisvěďčiti, že nařízení odhadu před
slyšením strau za účelem stanovení dražebních podmínek neodpovídá
zákonu. Nejedná se o dražební řízení, jež má provedeno býti dle u'stanovení exekučního řádu (§ 133 a násl. ex. n, nýbrž o dražbu společné
nemovitosti dle § 352 ex. ř., při které jest použíti ustanovení §§ 272 až
280 patentu ze dne 9. sppna 1854, čís. 208 ř. zák. Dle § 275 tohoto patentu
jest povoliti dobrovolný prodej i bez předchozího odhadu, vlastník musí
však vyvolávací cenu určitě udati. Neučinila-li tak vymáhající strana
v návrhu, není to, dúvodem k zamítnutí exekuční žádosti, nýbrž jest
věcí exekučního soudu, by vymáhaiící stranu vyzval, aby v určité IMtě
předložila návrh dražebních podmínek, jinak by dražební řízení bylo
zastaveno. Předloži-li vymáhající strana včas návrh dražebních podmínek,
jest za účelem jich stanovení exekučním soudem (§ 277 pat. cit.) spoluvlastníky při stání slyšeti a jen v případě nedohody o vyvolúva'CÍ ceně
jest naříditi odhad nemovitosti.
Ne j vy Š š i s o II d dovolacímu' reku.rsu ve věci samé nevyhověl,
pokud pak směřoval proti výroku o útratách, jej odmitl.
Důvody:

Třebas bylo pu, rychlé vyřízení návrhu dle § 352 ex. ř. doporučitelno,
by so.učasně s návrh'em byly pře,dloženy i dražební podmínky a nestalo-li se tak, aby soud prvé stolice dal návrh v tomto směru dopll;i!i,
nelze přes to v rozhodnutí rekursního soudu shledati nesprávnost nebo
dokonce porušení zákona. Vždyť zákon nikde nepředpisuje, že by so.učasně s exekučním návrhelml dle § 352 ex. ř. musily' býti pře,dloženy dražební podmínky, jež ostatně mohoU' býti i v rozsudku stanoveny. ano
nevyžaduje toho ani § 275 a nn. cis. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř.
zák., dle něhož tuto dražbu jest provésti. Jest proto na soudu, by dle
zásad tohoto řízení jednal a návrh neúplně vypravený dal doplniti, by
mohlo býti další řízení řádně, dle zálmna provedeno. Tu ovšem může
i soud druhé stolice, takové doplnění naříditi, aniž by tím jednal pmti
zálmnu. Opomenula-ll první stolice vyžádati si dražební podmínky a nařídila-li ihned odhad nemovitosti, bYl tento postup ne,správný (§ 275 nesp.
říz.) a bylo na rekursním soudě, by tuto nesprávnost odstranil a uvedl
u-snesení prvé stolice na pravou mitru, jak se· také v napadeném usnesení
5kutečne stalo. Tomu nikterak nevadí §§ 84 a 85 c. ř. s., pokud se týče
§ 89 j. ř., jichž by ovšem bylo lze, použíti při předpokladu, že předložení
d'ražebních podim,nek jest k řádnému vypraverrí exeku'čního návrhu dle
§ 352 ex. ř. třeba, že hy šlo tedy o odstranění formální vady, neboť
ani tato ustanovení nezakazuií, by soud druhé stolice nenařídil odstranění
formálních vad; nemohla by však druhá stolice zamttnouti exekuční návrh
dle § 352 ex. ř. z důvodu', že nebyly sončasně předloženy dražební podmínky. Jest tedy ďovolací rekurs v' tomto bodu neopodstatněn. Co· do výroku o nákladech jest však dovolací rekurs nepřípustným. Nemůže býti

"b··osti o tom že dle § 352 ex, ř, lze návrh na dražbu společné
pOC h " II
, .
.
'h
k -' " - nemovitosti za účelem rozdělení povazovatI za ~avr ~ e.,:x-e UCTI.}, pr~. vn~t;t~

. náklady účtovati. Další řízení po povolene drazbe se vsak jlZ ndI
cis. pat. ze dne 9. srp~a 1854, ,ČÍs. ~08 ř. z...0 ~ása~>::
t hoto řízení platí ovšem i >pro provedelll povolelll drazby a zejmena tez
c~ do vzešlých nákladů. Leč pro otázku přípustnosti dovolacího ,rekursu
ohledně výr,oku· o útratách jest úpln~ !hos!~lnO; ??suzule-lI se navr,h ve
smyslu § 352 ex. ř. dle zásad exekucmho nzem Cl p_~dle _ustanovem pa:
tentu o nesporném řízení, neboť v tom I onom pnpade jes!dovolacI
rekurs do výroku rekursního soudu o nákladech ať dle § 528 c. r. s. a § 78
ex. ř., ať dle 14 odstavec druhý DÍs.pat. nepřípustným a bylo ho proto
za všech okolností odmítnouti.
I

~~

§§ '272' až 280

Čís. 1908.

Vyměření evidenčního poplatku ve věci převodu notářských ka~ci ?~
tuzemska lze odporovati dozorčí stižností, nikoli rekursem na Nelvyssi
soud.

(Rozh. ze dne 10. října 1922, R II 385/22;)
V záležitosti přenesení notářských kaucí z Vídeňské poštovní spoři
telny na čs. šekový úřad v Praze, jež provádí presidium zemského soudu
v Brně v dohodě a za spolupůsobení notářské komory Brněnské, jež si
zajistila souhlas~účastněnýoh notářů, požádal čs. poštovní Š?~ový_ ú~ad
v Praze presidinm zemského soudu v Brně, hy vybr'alo od sucastnenych
notářů převodní' a evidenční poplatky úhrnem Kč 1140.'50, z čehož na
notáře Dra Mořice W -a připadlo Kč 86.
Presidium zemského soudu
v Brně předepsalo ,drn W-ovi tuto částku poplatkovým lístkem (foTIffiI. 15
k § 105 jedno ř.). NotM Dr. W. podal proti tomu' stížno,st nadepsanou
"Nullitátsrekurs« dne 2. srpna 1922, jež vyřízením presidia mor. sl. vrchního zemského soudu ze dne 18. srpna 1922 byla zamítnuta; do tohoto
vyřízení podal Dr. W. "mimoHdný nulitní rekurs«, který mu vyřízením
presidia mor. sl. vrchního zemskéh(} s'o,udu v: Brně ze dne 6. září 1922
byl vrácen s tím, že, presidinm pokládá za nemístné stížnost tu předložiti
nei'vyššimn soudu, poněvadž zamítnuti stížnosti ze dne 2. srpna 1922 jes!
čistě administrativním opatřením.
Stížnost notáře do tohoto usnesem
Nejvyšší so,ud odmítl.
Důvody:

Zřejmo, že vymáhá:ní pQPla·tkn Doplatkovým lístlj:em jest opatřením
administrativním, a téhož rázu jest i vyřízení presidia mor. sl. vrchního
zemského soudu, kterým stížnost proti vydání poplatkového lístku byla
zamítnuta. Pořad stolic proti opatřením administrativním upravuje § 74
zák . .o soud. org. (ze dne, 27. listopadu' 1896, čís. 217 ř. zák.) a jest tedy
pořad upravený civilním řádem soudním a patentem o řízení mimosporném Ve věcech takových vyloučen. Jest tedy stížnost dra W-ado vyří
zení presidia mor. sl. vrchního zemského soudu ze dne 18. srpna 1922 na
nejvyšší soud nepřípustna a důsledkem toho jest nepřipustna i stížnost
5::'·
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jeho proti vyřízení jmenovaného presidia ze dne 6. září 1922. jÍmž předlo
žení O'né s,tížnosti nejvyššímu soudu bylo o.depřeno.
Čís. 1909.

Státní smlouvy bývalého Rakouska (na př. státní smlouva s Prancií
ze dne ll. prosince 1866, čís. 168 ř.z. o projednávání pozůstalostí), neplatí pro Československou republiku.
Postupu, předepsaného pro projednávání pozůstalostí po Prancouzích
§<Jm 23 nesp'. říz. (sdělení ministerstva správeďlnosti čís. 50 Věstníku čís.
5/1921l, dlužno šetřiti bez ohledu k tomu, zda zůstavitel zemřel ve prancii
či v tuzemsku.
Soudu jest se omeziti na opatření dle §§ 137 až 139 nes por. řízení,
jde-li o pozůstalost Prancouze zemřelého ve Prancii. Pokud může spolupůsohiti notář.

(J~ozh. ze dne 10. říjua 1922, R II 393/22.)

P.o -Prancouzi,- zemřevším ve Prancii, zůstala v tuzemsku movitá po.zůstalo,st,

již p o z Ů s t a los t n í s o u d odevzdal

notáři

jako soudnímu

komisaři. by ji projednal dle§ 137-139 nesp. říz. Rek u r sní s o u d
nařídil

prvému soudu, by vzal na

vědonií

žádost za

zřízení inventářé

o jměnÍ' zůstavitelovu, nalézajícím se v tUl-e!mlsku, vyrózuměl o. tom fran-

couzský konsulát za účelem pořízení inventáře jakož i za,hájení dalších
na těchto opatřeních se zúčastnil jen dle státní smlouvy ze dne
ll. prosince· 1866, čís. 168 ř, zák., a obmezil se na úkony naznačené
v §§ 23 a 137-139 nesp. říz. D ů V' od y: Tuzemské soudy nemají se
vměšovati do projednávání movité pozůstalosti francouzského státního
občana, ježto dle státní smlouvy uzavřené s P'fancií dne 11. prosince
1866, čís. 68 ř. zák. jest ro2!hodovati o dědických nárocích na movité
jmění, jež bylo zůstaveno v jednom z obou států příslušiníkem druhého,
. státu, sOlldy nebo jinými příslušnými úřady stMu, jelm",žnáležel zůsta
vitel a dle zá;konů tohoto státu (čl. 2). Místní úřad má úmrtí ihnecl oznámiti nejbližšímu konsulovi,' jestliže o něm dříve zvěděl, a naopak (čl. 3),
a konsulát jest oprávněn postupně zapečetiti jmění, předsevzíti inventnru,
naříditi veřejnou dražbu ba i likvidovati movitou pozůstalost.
Ježto
zůstavitel byl francouzským státním občanem, nemohou tuzemské soudy
projednávati pozůstalost, nýbrž jest se jim pouze· zúčastnŤti v mezích,
stanovených ~míněnou státní smlouvou na opatřeních konsulárních úřadů
a dle §§ 23 a 137-139 nesp. říz. učiniti před vydáním pozůstalo.sti do
ciziny opatření ve prospěch tuzemských nebo v tuzemsku se zdržujících
dědiců, odkazovníků a pozůstalostních věřitelů. Pranoouzský komul jest
jmenovitč oprávněn poříditi inventář tuzemského movitého jmění zůsta
vitelova a pozvati tuzemský sond k zúčastnění se úkouu.
Ne j vy Š š í SD U d změnil usnesení rekursního soudu v ten smysl,
že zamítl stížnost do usnesení prvého soudu ..
opatření,

Dúvody:
Na' omylu· jp reknrsní soud, má-li za to, že státní smlouva' ze dne
11. l'rosince 18E6, čís. 168 ř. zák. uzavřená mezi Fraucií a býv. Ra-

kouskem platí i pro republiku Ceskoslovenskou, nebo,ť tato jest stát jiný
než býv. Rakousko a sm:lol1vy zásadně platí jen ~ezi smluvníky .. Pro!o
z/,ko~ ze dne 28. října 1918, čís. 11 sb . .2. a' n. predpISUje take jen, ze
v' platnosti zůstávají všechny posav,:dn~ zákony. a . . nařízení, :? smlouvá~~
státních však se nezmiňuje, proto ze 1 kdyby zavaznost JIch pro nas
stát byL uznati chtěl, nedocílil by platnosti jejich přece podobným jedno;tranným výrokem, j.ežto by se vyhledávalo, též souhlasu druhé strany,
zde tedy republiky francouzské. Arci v mírových smlouvách poznačuje
;e mez;i' jinými i náš stát vůči býv. Rakousku jako stát nástupní, ale to
neznačí, že jest všude ve všem j"ho právním nástupcem, nýbrž jen potud,
pokud to mírové smLou·vy usta'novují, jako zvláště ohledně území a iiného
majetku, kdežto ohledně převzetí.státních. smluv není v nich žádného
opatření. Dle toho tedy dlužno. věc řeš.iti pouze dle předpisů § 23 nesp.
říz., dle něhož pHslušnost k prOjednávání pozůstalosti. cizincovy .řídí. se
zásadou reciprocity, Jak jdou .francouzské úřady v takových .případech
přec! se udáno jest ve sdělení ministerstva spravedlnosti čís. 50 Véstníku
čís. 5 p;o r. 1921. Dle toho nenastane-li výj.imka v tomto sdělení uvedená
("leč, že by . . . . . «), bude projednání pozůstalosti, o niž jde, přenťc~,ati
francouzským úřadům a omeziti se na opatření dle §§ 137~139. nesp. flZ.,
jak to § 23 téhož patentu předpisuje, .ovšem sdělení vyjadřuje se tak,
jal<o,by se jednalo jen o případ, že zůstavitel zemřel ve Francii, vice
versa tedy v Českoslov.ensku. Avšak pfenechávají-li franconzské soudy
prOjednávání soudům vlastlzůstavitelovy, když zemřel ve Prancii, jen
když tam neměl řádné bydliš~ě, platí to ještě tím spíše, když tam ani
nezemřel, a reciprokně platí to tedy, třebas zůstavitel nez~m:řel v Ceskoslove'nsku, jak tomu v tomto případě. K tomu dolo,žiti dlužno toto: Dědic
žádal, aby se předešlo dle shora citované státní smlDuvy z r. 1866 a inventlU'a pozůstalosti přenechala se francouzskému konsulátu, prvý soudce
pak dodal spis notáři jako soudnímu komisaři k "řízellí dle § 137-139
nesp. říz,«, jichž ,0vÚm soud 'Vždy dbáti .musí, i když projednání přenechá
cizozemskému· soudu. Jmenovaný dědic pak podal stížnost, jakoby soudce
nyl oc!stoupil spis notáři k sepsání inventáře, a v tom smyslu ji také
rekursní soud vyřídil, nařízuje přenechání inventury konsulovi. Notář
pak podává C!ovo·lací stížnost, žádaje, ahy uznáno bylo, že k sepsání
inventury povolán jest on. Prvý soudce nepochybil tedy nijak, když se
říditi chce dle §§ 137-139 nesp. pat., ač zůstává otázkDU, mohl-I] pře
nechati notáři celé to řízení, tedy nejen vYrozumění těch kterých případ
ných účastníků (§ 139), ale j rozhodování (§§ 137, 138), p(}kud ho třeba
bude (čL IX. zák. ze dne L dubna 1921, čís, 161 sb. z. a [t. ve srovnání
s § 183 lit. a) not. řádU' ze dne 2L května 1855, čís. 94 ř. zák. zacho'vaným
v platnosti dle čl. II. úv, zák. k platnému nDt. řá:dll z roku 1871), avšak
proti tomu stížnost nečelila, těžisko její spodvalo v návrhu, aby. francouzský ko'nsul o .pozůstalosti vyrozuměn byl, by i II V en t ur'u předse
vzaL Takové opatření ale, když řečená státní smlouva zde neplatí, nebylo
věcí soudce, musí to býti přenechánD francouzským úřadům samým, co
zařídí. Zákon náš krom zmíněných předpisů§§ 137-139 nesp. říz. nemá
žáduých ustanovení o tom, CO! soud n,áš zaříditi má, jde-li o cizozemskou
pozůstalost, jejíž prOjednání zdejším soudům nepříslu·ší. Z předpisu § 23
nesp, říz., že prOjednání má přenechat-i. přís.lušnému cizozemskému úřadu,
dalo hy se jen vyvoditi, že se má náš soud postarati, aby příslušnÝ cizo.-
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zemský úřad obdrželo pozůstalosti vědomo,st, což i s tížnost žádala i; ten
rozum, by u'vědoměn byl konsul francouzský. Takové opatření však
prvý soudce neučinil, ul oživ notáři, aby konsula vyrozuměl. Měl tedy
rekursní soud stížnost zamítnouti. Jestliže pak nyní notář žádá nejen,
aby rozhodnutí rekursního soudu bylo zrušeno, správně změnčno nýbrž
a-by uznáno: bylo, že k inventu'ře povolán jest on, překračuje' rovněž
meze, žádaje, aby mu svěřen byl úkon, jejž nařizovati našemu soudu
vúbec 'nepřísluší.
Čís. 1910.
čís.

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919,

644 sb. z. a n., o obchodÍ!, cizími platidly.
Nikoliv Hž o sobě prodej a koupě neb opatření si ciwzemskýclt platidel u oprávněné banky, nýbrž teprve nakládání s nimi k Ú:čelúm, dle
nařízelÚ nepřípustným, iest zakázáno.
(Rozlt. ze dne 10. října 1922, Rv II 341/22.)
Žalovaný koupil od žaMící banky marky a přijal na krytí kupní cenY
Proti platebnímu příkazu na zaplacení směnky tf lamítl žalovaný mimo jiné, že dluh, směnkou krytý, jest nežalovatelným, ježto, šlo
o obchod diferenční a mimo to neplatný· vzhledem k nařízení ze dne
28. listopadu 1919, čís. 644 sb. z. a n. Směnečný platební příkaz byl ponechán v platnosti s o u d y vše ch tř í s t o I i c, N e j v y Š š í.m s o udem z těchto
směnku.

důvodů:

V prvé řadě jde o o,tázku, bylo-li právní jedniní, podle něhož žalovaný
počátkem května 1921 koupi] prostřednictvím Viktora f·-a od žalující
banky 100.000 M, dovolené či ne. Žalovaný namítal v řízení před prvou'
stolicí mezi jiným též, že šlo při této koupi jen o diferenční obchod. Této

námitky však žalovaný v dovolání již neuplatňuje a dovomje nedo'Vo~
lenost a neplatnost toho;!o právního jednCtní jen z nařízení vlácdy republiky
Ceskoslovenské ze dne, 28. listopadu 19'19, čís. 644 sb. z, a n. O' částeč
ném uvolnění obchodu' s cizími platidly, Podle § 2 tohoto nařízení smějí
oprávněné banky cizozemská platidla volně kupovati, směňovati, v zástaVl! bráti, půjčkou nebo na úvěr získávati. § 3 téhož nařízení, jednající
o dovolených obchodech, praví, že d i s p o s i c e cizozemskými platidly
smí se díti den k účelfrm podle to'hoto nařízení připustnýlm a § 4 ustano,vuje, že do cizuny smějí oprávnéné banky n a k I á dat i cizozemskými
valutami Pouze k účelům nákupu a dovow zboží z ciziny, kdežto di sp o s i c e k jiným účelům jsou dovoleny jen se svolením bankovního
úřadu. Jest zajisté nápadné, že nařízení v těchto paragrafech mlu~í vesměs jen -o »disp'osici«, »nakládánÍ« s cizozemskými valutami, nikoli n jejiCh prodeji. Poněvad.ž se oba pojmy »disposice« a »prodej« úplně nekryji,
nutno! Imíti za to, že tu by;lo slova ",disposice", užito úmyslně, aby bylo
vyznačeno, že ne již l'rodej a koupě neb opatření cizo"emských platidel
u oprávněné banky, nýbrž teprve nakládání s nimi k účell1m podle tohoto
nařízení nepřípustnÝm, ~est zakázáno. Dovolatel ~ylně vykládá slovo

disposice ve smYslu, obchodu zeizovacíh? vůbec a ~í~ doe,hází následkem
tohoto mylného predpokladu k ne,sP,ravncmu ,zaver:" ze p;odeJ, C1Z0zemské valuty v tuzemsku jest zakazan. Takoveho vseobecneho zakazu
však nařízení neobsahuje, a sluší proto míti za to, že jest do,volena úmluva
o oprávněnou bankou o opatření cizozemských platidel, ovšem v před
~okladu, že jich bude užito pouze
účeIŮlm~po'?I~ tO~Ojto naříze:,í p~~
pustným. Kromě, případu' § 14, kt~ry zde· n~pr:chaz~ v uvahu,.. ~ed,na nanzení o dovoleném nakládání s c1zozemskyml plal1dly, Jak JlZ uvedeno
v § 4, Postup, jaký zachovati sluší při nakládání s těmuto platidly v PřÍ
f>adě odstavce (I) tobo;lo paragrafiJ (k účelum nákupu a dovozu z cizozemska) upraven jest ustanovením § 5, Jde-li o disposice k jiným účelům
podle § 4 (Z), neobsahuje nařízení ustanovení o tom, jakým způsobem
se 'má při opatření cizí vall1ty postupovati, zejména je-li třeba před
ložiti svolení bankovního úřadu hned, či lilloožno-li tak učiniti d'odatečně.
Tato okolnost není v tomto případě bez významU' proto, poněvadž iest
prvým soudem zjištěno, že při uzavření úmluvy o koupi 100.000 M mezi
žalující bankou a svědkem f-em, jednajícím jménem žalolvaného, nebylo
mezi stranami jednáno o tom, k jakému účelu se valuta nakupuje. Byl
ledy také možnÝlillo přip"d nákupu valuty podle § 4 (2), ze kterého lze dovoditi, že již při nákupu valuty svolení bank,ovního úřadu musilo býti
předloženo. Avšak i kdYž šlo o valutu za účelem dovozu zboží z cizozemska, nevyplývá z ustanovení § 5 s naprostou určitostí, že by žadatel
nemohl povolení k dovozu oprávněné bance předložiti dod"tečně. Doslo,v
tohoto ustanovení mluví sice na první pohled pro názor dovolatelem zastávaný. Avšak'nutn(} uvážiti, že toto usta:novení řeší jen případ obyče'jný
a,' pravidelný, a ,že, jak jest přírozenq, nemůže vystihnouti všechny nuance
obchodního styku. Vychází-Ii se Se stanoviska, že nákup valuty a disposice s ní 1sou dva různé pojmy, a žel ne již nákup sám, nýbrž teprve
disposice s cizozemskými valutami jest obmezena citovaným vládním
nařízením, nc12e přes ustanovení § 5 ·odmítnouti jako nepřípustnou úmluvu
toho druhu, že se banka k žádo.sti dovozce a na jébio účet zásobí již
napřed cizozemskou valuton, kterou mu 'pak na předložení dovozního
povolení přidělí. Tomu nevadí u,stanovení § 5 (4), že jest banka povinna,
žadateli přiděliti valutu za běžnÝ denní kurs, nebol i zde jest myšlen
případ praVidelný, nevylučující jiné úmluvy stran, ueboť není účelem
tohoto nařízení, aby cbrániln tu neb 'o:nu stranu při re;e]ním 'postupu před
ztrátou kursovní. Jest ov,šlem pravda, že není Imožno zameziti zneužití
těchtopře<lpisu k účelům speknlačním. Tomu se vš~k nezabráni ani při
přísném výkladu a zachování předpisů § 5 ve smYslu dovolatelem zastávaném. Pakliže však žadatel reelní ohchod jen předstíral a spekulační
úmysly bance zatajil, musí škodu ~ toho nésti sám a není oprávněn ji
svalovati na banku, které tento úmysl znám nebyl. DobrozMmí bankovního úřadu ze dne 13. ledna 1922, podané k do,taz1! prvé stolice, není ovšem
pro v1Tklad vládního na-řízení směrodatným, ale není s 'ním také v rozp,orn.
Sluší ovšem přisvědčiti názoru dovolatelnvu, že povolení bankovního
úřadu ze dne 30. listopadu 1921, které si žalující banka dodatečně k nákupu marek opatfila, nemá významu, poněvadž ja'ko účel platu jest uveden
nákup starožitností v Německu a k tomuto účelu svolení bankovního
úřadu p(}dle § 4 (J) po,třebí nebylo.
JsC\u tedy také veiškeré okolnosti
dovolatelem k tomuto dodatečnému ~ovolení se vztahUjící pro rozhod-
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uutí tohoto Sporu bez významu a není odporu se spísy (čís. 3 S503 c.
ř. s.) v tom, že se soud odvolací nezabýval otázkou, zda údaje žaluiicí
banky v žádosti za pO'volení k nákupu marek isou pravdivé či zda povolení bylo nepravdivými údaji vYlákáno, zda byl bankovní úřad oprávněn,
pov:olení uděliti a zda byly splněny podmínky, za kterých bylo uděleno,
neboť všechny tyto otázky se týkají věci nedúležitých. Nedovolenost
p~ávního jednání, o něž jde, dovozuje dovolatcl také z té okolnosti, že
nakup marek nebyl proti předpisu § 3 a 5 prove·den žalující bankou na
Pražské burse. Než o.tázka, zda žalující banka si opatřila marky způ
sobem dovoleným či nedovoleným, není předmětem tohoto, sponl. Zde
řešiti jest pouze otázku, zda byla dovolena úmluva, podle které žalovaný
od žalující banky koupil a tato mu pro,dala 100.000 marek, nikoli 'však
otázka, zda bylo dovoleno právní jednání, podle něhož žalující banka oJ
jiné banky nebo třetí osoby marky si opatřila. Rešení této otázkv bvlo
bez praktického významu, 'poněvadž rozsudek mllže lJflsobiti pouz~ m~ezi
stranami. Z toho dúvodu neby'!o také třeba prováděti důkaz znalecký
o tom, zda měla žalující banka žalovanému opatřiti žádanou valutu na
Pražské burse, a zda j.e tu případ § 3 (4) shora uvedeného nařízení. Ne'dostatek tento nezakládá dovolacího dúvodu čís. 2 § 503 c. ř. s.
Čís. 1911.

Zákon o ochraně náiemcD ze dne 27. dnbna 1922, čís. 130 sb. z. a n.
Pokud lze zrušiti míiemni smlouvu k voli opravám budovy.
(1(ozh. ze dne 10. října 1922, Rv II 466122.)
Pronajímatelka žalovala nájemce na zrušení smlouvy nájemní a vyklizení bytu k vůli nutným opravám domu. O b aniž. š í s o u;d y ž alobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ú: Předem nutno
zdúrazniti, že žalujicí strana domáhá se zrušení smlouvy z důvodu § 1118
obč. zák a § 3 zákona o ochraně nájemníků a že tedy múže v úvahu
přijíti pouze přestavba nebo; novostavba, úřadem nařízená. V tomto pří
padě byl dán 'Příkaz jenom k obnově stropu nad sklepem, jakož i střechy
a ponze v tomto rozsahu jest uvažovati o- tom, zda jde o přestavbu či
pouhou opravu. Všechny další práce, které žalující strana míní sOllčasně
s pracemi nařízenými provésti a k nimž jí bylo dáno povo.lení stavebním
úřadem, práce, které strana žalující chce vykonati z vlastního popudu,
nespaclají pod hledisko novostavby, <Úřadem nařízené; je sice pravda, že
s hospodářského stanoviska majitele domu posuzováno, doporučovalo
by se, aby i tyto jinaké práce, ne sice nutné a nařízené, byly provedeny
zároveň s pracemi nutnými, avšak tím nebéře se jim ráz stavebních prací
užitečných a nelze jim dávati . takový význam, že doplňují rozsah oněch
nutných prací na pojem přestavby (novostavby) ve smyslu § 1118 obč.
zák. V tomto pří'padě hyl dán úřední příkaz k obnově stropu nad sklepem,
kterýžto sklep jest z části pod jednou místností nájemníkovou, a k obnově střechy. Soud odvolací souhlasí s názorem, že nejde o novostavbu
nýbrž -o částečnOll přestavbu, lépe feč-eno o nutnou opravu. Důkazu znalci
potřebí není, ježto. jde o posouzení právní; ostatně o f'Ozsahu nutných
prací a účelnosti prací jinakých byl již slyšen znalec. Že výměna střechy

sobě není novostavbou- a Il1ů'že b:9ti piovedena bez újmy poměru náfemního, o tom není třeba dále se šíři!i; ~.ýmě~a stwpuna,d skl,epem,
kterÝ jest z částí pod jednou místnosll nalemmko~ou, ~el11a !,ods~atne
dalšího rozsahu nebo v 'poměm meZI str,:nalll! J1ny~h du~led~~, nez, na
př. pouhá výměna pc·dlahy v dotče~év. svet~,c" nem t~ke mc!m ,lmym:
než-li nutnQu opravou. Není potřeba res!t~vota;"ky, zda uZl'tecnost te ktere
stavebuí práce je Po.suzovati s hospodarskeh,o hled"ka ma!!te!e dOI;n'~
či vzhledem k doslovu § 1118 ohě. zák. a § 3 za-kona o ochrane n~leml11ku
s hlediska ob,cné užitečnosti; bylo věcí odvolatelky, by, nedomahala s~
zrušení smlouvy v úzkých mezích§ ·1118 obč. zák. a § 3 za~o!1a?, ochr~ne
nájemníků, nýbrž, po užívajíc ustanovení odstav~edruheho ~ltovaneho
§ 3, zažádala o svolení ku vÝ'povědi z tohoto duvo,du a z duvodu § 1
čís. 5 cít. zákona.
N e i vy š š í s o II d nevyhověl 'dovoJi.ní.
v

Důvody:

Do.volatelka uplatňuje dovolací dÚVCld nesprávného právního posouzení věci dle § 504čÍ's. 4 c. ř. s., leč nejlrávem. Podle označení i obsahu
zálmna ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. je' jeho účelem oeJlfana
nájemníků. medě k' bytové houzi obme·zuje zákon z důvodů so.ciálních
neobrriezené vlastnické právo majitelú domů a zejména jejich· volnou
diSpoSici S;lÍml ve pros.pechnáj€lmníků, ve ře j n é so c i úl n í z á jr;' :';'
zatla'či!y na dóbu bytové nOuze h·{) s pod á řs k é zál m y VlaSt~lku
domú. Tento účel iákona je míti na. paměti i v t.om:to případě. Dúsleldek
jeho pak je, že ustanovení § 3 zák.: že 1Vůže. pronajímate:! žádati Zrušen'
nájemní smlouvy pOdle § 1118 obč. záJk. i e n, li u s í; li se pronajaté
stavení' z' nařízení úřadu stáv:ehního z -ll ,0 V li S t a vět i, nelze vztahovati na pouhou obnovu stropu nad,. sklepem, jakož i střechy domku,
kterájedine. dle zjištěnín.ižších soudů, jemuž odporováno není, stave.bním ,úř"adem ,bYla nařízena
a kterou dle posudku znalce bez př~rušenípoměru nájen;mího lz~, provésti.
a to jen proto, že majitelka domu chce z důvodů hospodářských při té
pří1ežitostiprovés.li ještě další ne nei'Obytně nutné o'Pravy, zejména i zvýš'enj zdi, třeba jÍ bylo dáno p:o vol e n í stavebního· úřadu k tomu. Tím
právě citovanému zákonnému předpisu, jehož se dovolatelkapro svůj
žalobní nárok dovolává, vyhověno nebyl".
Čis. 1912.

'Účinnost sndiště dle I~ 88, odst!lvec,druh~,i. n. není závislá na tom, že

zboží bylo

skutečně

odesláno.

(Rozh. ze dne 11. října 1922, R I 1085/22.)
:lalo·bu o zaplacení kupní ceny, jež bylo předpokladem o.deslání zboží,
opřel žalobce co do místní příslušnosti v § 88. odstavec druhý. j, n.,
ježto žalovaný přijal bez námitky fakturu obsahující clo!o;žku splatnosti
a žalovatelnosti. Žalovaný namítl místní nepříslušnost soudu, ježto zboží
dosud nebylo odesláno. S o udp r v é s tol i c e námitk\1 místní nepří-

875

874

slušnosti za,n:dl, rek u r sní s o u d jí vyhověl a žalobu odmítl. D ů
vod y: Žalobkyně tvrdí, že žalovaným u ní objednané zboží mělo býti
po. jeho zhotovení fakturováno a po zaplacení faktur odesláno, že faktury,
opatřené doložkou splatnosti a žalovatelnosti po zhotovení zboží, jež
jest dosud u' ní na skladě, žalovanému zaslala, tyto však jím pozastaveny
nebyly, Tím doznala žalobkyně sama, že faktura nebyla zaslána současně
se zbožím, poněvadž zboží nebylo vůbec odesláno. Odeslání zboží jest
však nutným předpokladem íaktuwvé příslušnosti. Žádá! § 88 j. n. v odstavci druhém, by faktura došla současně se zbožím, anebo dříve než
zboží. Došla-li později, není tu fakturové příslušnosti. Jest tedy odeslání
zboží hodem, rozhodným pro posouzení fakturové příslušnosti. To plyne
jasně i z konečného ustanovení § 88, odstavec druhý j. n., dle něhož není
tu faktuwvé ,příslušnosti, když byla fakturovaná zásilka odmítnuta jako
neobjednaná.
Ne j vY.s š í s o u d' obnovil usnesení prvého soudu.

DÍl vod y:
Hledí-Ii se k historickému vývoji § 88, odstavce druhý j. n., lze z materiáHí seznati, že 'původní vládní osno,Va jurisdlkční normy vůbec neobsahovala ustanovení o fakturním sudišti, že toto bylo pojato teprve
do· návrhu' stálého výboru (mater. díl 1. str. 278), neo:bsahovalo však ještě
věty, že faktura má ·býti zaslána zároveň se zbožím, nebo před jeho
dojitím, která teprve komisí .panské. sněmovny byla do textu. vsunuta
a mělo se jí dle úmyslu zákonodárcOjva jen časověl vyme1ziti odeslání
faktury v tetl rozum, že faktura, opatřená doložkou o splatnosti a žalovatelnosti v určitém místě, <musí hÝt .zaslánanejpozděii se zhožím, má-ľi
založiti právní účinky soudu místa plniště dle § 88, odstavec druhý j. n.
Stanoven tedy touto větou nejzazší termín pro dodání faktury příjemci,
nebylo však vůlí zákonodárce, učiniti platnost faktumího sudiště závislou také na skutečném odeslání zboží prodaielem, nýbrž mělo býti
uvedenou větou vyjádřeno, že přijetím faktury, opatřené doložkou, může
se založiti soud místa plniště dle, § 88, odstavec druhý j. n. jen tenkráte,
když faktura byla doručena. kupiten dříve, t1ež zboží, nebo nejpozději
současně se zbožím.
Ze zprávy stálého výboru pm reformu civilního
řádu (matef'. 1. ku § 91 j. n.) jest patrno. že fakturním sudištěm mělo
se vyhověti hlavně zájmům vývozního obchodu, aby totiž vÝvozcům byla
poskytnuta větší jistota, že dojdou zaplacení, když pohledávky jejich
budou splatuy a žalovatelny v tuzemsku. Tato výhoda měla by však pro
ně cenu velmi problematickou, kdyby musili zboží do ciziny odeslati,
chtějíce získati pro sebe fakturní sudíŠtě. Kdyby byl chtěl zákonodárce
založení fakturního sudiště podmlniti odesláním nebo dojitím zboží objednateli, byl by zajisté ustanovil lhůtu pro toto odeslání neb dojití zboží
a o·depřel právní účinky založení sudiště, kdyby lhůta zachová;na nebyla.
Odpovídá tedy pravé vůli zákonodárcově jedině výklad, že pří'slušuost
fakturního sudiš,lě zakládá se již tím, že ku.pujicí, obd'ržev se zbožím,
nebo ještě dříve fakturu, opatřenou doložkou o sudišti, jí neodporuje
některým ze· způsobů čl. IV. odst. 17 in line novely o úlevách 'pr'o soudy
a takto mlčky s návrhem prodatele souhlasí. Tato otázka soudní pří"
slušnosti jest úplně nezávislou na smlouvě, o kO.upi a dodání zboží a ktt-
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Nečinil-Ii tedy žalovaný proti fakturám, vcas mn U'orucel~xm; naml.: :
pOkud šlo O doložku splatnosti a žalovatelnosti, by,lo JIch prnet;m sudlste
ve fakturách uvedené právoplatně' založeno, třebas dle trh,ove sI?louvy
bylo odeslání zboží činěno závisl:í~m na Mív,ějším zaplacem kupm ceny.
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Čís. 1913.

V řízení rozvrhovém PO vnucené dražbě nemov!tosti nemůže. sou~
posuzovati správnost vyměřeni a výši poplatků z prevodn. I zkraceny
převodní poplatek požívá výsadního pořadí.
(Rozh. ze dne ll. října 1932, R I 1094/22.)
](i rozvrhu výtěžku vnucené dražby nemovitosti ?řihlásil <berní .úřad
ve výsadním pořadí převodní poplatek 1200 K a zk!~Ce~lY' pf«vodnl poplatek 525 K. Knih'oyní věřitelé podali odpor' p;otJ ,radncr;'u pl e::-odmmu
poplatku, 'Pokud přesahoval 750 K, proti zkracenemu prevodmmu P'?platku pak vůbec, tvrdíce v onom směru, že převodní po~latek <nemuze
vzhledem k ceně nemovitosti činiti více než 750 K, v druhem smeru pak,
že zkrácený poplatek nepožívá výsadního pořadí. Ex e k u ční s 'O, U d
přiznal ve výsadním pořa'dí pouze 750 K, rek u 'r sní s o u: d pa]' k~
stížnosti finanční pf'okuratury celý řádný převodní poplatek I zkraceny
převodní poplatek. D ů vo d y: Zamítnutí ná~:hu bCT1;ího řa.d~ na~~i,
kázání pře-vodního poplatku 1200 Kč co do castky, presahuJlcl 750 ](ic,
a na přikázání přihlášeného zkráceného převodn,ho poplatku 525 Kč
"estalo se právem. Soud prvé stolice odůvodnil zamítající rozhodnutí
uhledně převodního. poplatku, přesahujícího 750 Kč, předpisem § 210 ex.
ř. který stano.ví závaze,k přihlašujícího" doložiti přihlášku listinami,
když není závazek patrným z knihy pozemkové. Soud rekursní
sice s.dílí zásadně stanovisko, že i úřady veřej-né, vymáhající vereme
dávky, nejsou vyňaty z příkazu § 210 eX. ř. přes to však nesdílí právního
názoru prvého soudu proto" že odpor' knihovních účastnlkú nevytýká
nedostatek listinného dokla'du, nýbrž pouze ohražuje se proti výši při
hlášeného poplatku, který prý nemÍlŽe činiti více než 750 Kč. Odpor
z tohoto důvodu nemohl rekursní soud uznati odůvodněným, 'Po·něvadž
dle § 6 poplatk'0vého zákona nepřísluší viJbec soudu zkoumati správnost
výměry. Poněvadž přihlMka hyla podána včas po rozumu § 172 poslední
odstavec ex. ř. a pO,dle přihlášky jedná se n převodní poplatek z trhové
smlouvy ze d'ne 13. září 1920, kterou koupili vydraženou nemovitost
nynějšifdlužníci, poplatek tento je přesně číselně udán penízem 1200 Kč,
není zákonné překážky, aby se nepřikázal tento celý přihlášený 'poplatek
z převodu nemovitosti vydražené, když tě mu dle § 72. P'0p!. zák. přísluší
právo výsadní. Proto byl odpor knihovních účastníků zamltnut jako
bezdiJvodný a přikázán celý přihlášený převodní 'poplatek v pořadí vý-
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sadllím. Pokud se týče pnhlasencrjozktacenelio· pOPlatKu prevOdní'ho
525 Kč, který je také knihovllě zaZIlamenán na nemovitosti, dlužno tento'
zkrácený poplatek po·kládati za. součást řádllého poplatku převodního.
Výnos ministerstva financí ze due 26. května 1857, čís. 11.858 vylučuje'
z výsadnosti po.uze poplatek, zvýšený cestou trestní, nikoli však poplatek pouze zlm:cený, takže soud prvé stolice i. v.tomto směru nesprávně
posoudil právně podstatu tohoto přihlášeného poplatku. Ze poplatek tento
není dol'Ožen v listině, jest samozřejmé, neboi nebyldosud předepsán,
a ustanovení § 210 ex. ř. na tento. případ nelze použíti, ostatně byl i tento
poplatek přihlášen po rozumu § 172 ex. ř. a jest z knihy pO'zelmi<ové
patrný.
.
.
Ne j v y Š š í

s oud

nevyhověl

dovolacím stížnostem knihovních

věřitelů.
Důvody;

Z protokolu o rozvrhu nejvyššího podáuí lze seznati, že knihovní
věřitelé Bedřich !(j.

JUDra Františka V-d .přisvědčiti, neboť tato zjevně snaZl se zatemniti
první povahu tohoto poplatku, který jako doplněk trho·vé ceny dle § 72
pop!. zák. vázne na realitě a požívá výsadního pořadí. V přihlášce berního úřadu' jest tento. zkrácený poplatek účtován částkou 525 Kč a poukázáno také k tomu, že jest knihovně zaji·štiín. Neprávem tedy snaží se
stěžovatel povahu tohoto zkráceného 'poplatku převodního zaměniti a ztotožniti jej s tak zvaným zvýšeným popla tkem,který, maje povahu pojmty, nepožívá ovšem výsadního po·řadí na realitě. Přednostní
zástavní právc> převodního poplatku nemusí býti doloženo listinami, jak
se stěžovatel domnívá, nebo! se zakládá na zákonném ustanovení. BylY-Ii
tedy jak řádný poplatekpřevo.dní 1200 K:č, tak i zkrácený poplatek z pře'
vodu 525 Kč vpřihlá§ce výše zmíněným způsobem uáležitě vysvětleny,
_ když správuost vYlmčření nepřísluší soudu vůbec zlwumati - nebylo
důvodu pochybovatlo jich platností, ani způsobilosti, aby byly přikácz:í:ny
k zaplacení ve výsadním pořadí z výtěžku reality, jejímž převodem
vznikly, když' dle § 72 'pop!. zák. příslu'ší jim ua tomto předmětu 'převodu
zákonné přednostní právo zástavní.

a Dr. Frautišek V. vznesli proti přihlášce berního

úřadu' (č. ř. 8) 'Odpor jednak co do výše řádného převodního poplatku
přlhlášen'ého částkou 1200K:, poknd přesahUje 750 K jeduak co d o I' ř i-

kázúní zkráceného převodního po.p'latk'u, účtovaného
částkou 520 Kč, odůvodnivše odpor v ten rozum, že ,převodní poplatek
z kupní dmy 15.000 Kč nemúže· činiti více než 750 Kč a že tak zvaný
zkrácený poplatek nepožívá výsadního pořadí. Dle § 234' ex. ř. lze však
hleděti v řízení rekurSním jen k tem .důvo,dům, které hyly uplatňovány
při 'Odporu v rozvrhovém řízení. Z uvedeného. plyne, že stěižova:telé,
pokud jde o základní poplatek z ·převodu, odpor·ovali je u jeh o viý Š i
(§ 213 ex. ř.) a exekuční soud také odporu jejich vyho'věl, přiznav bernímu' úřadu jen část poplatku t. j. 750.Kč. Le'č dle, § 9 zákona ze' dne
18. června 1901, čís. 74 ř. zák. není přípustno v soudním řízení posuz.ovati
správnost vyměření a výši poplatků z 'převodu; poněvadž tato jest výlučně vyhraŽeriiľ Madům finančním. (Smvnej též § 6 pop!. zák. ze dne
9. únol"a 1850, čís. 40 ř. zák.). Měl tedy exekuční soud říditi se přihláškou
berního úřadu, kteráž co do, povahy poplatku, jeho výše a vzniku z trhové
smlouvy ze dne 13. září 1920 a tedy i, pokud jd", o posouzení otázky
přednostního práva, byla úplně jasnou, a také jí v tomto směru nebylo
stěžovateli odporb,váno. Pakliž·e však cxeku'ční soudce vyhověl odporům
stěžovatelú, vzneseným je'li proti výši poplatku a přikázal ve výsadním
pořadí 'hernímu úřadu toliko část jeho 750 K, právem rekursní s'Oud ku
stížnosti finanční prokuratury změnil toto usnesení a přiznal bernímu
úřadu v '[ořadí výsadním také zbytek účtorvaného přev,odního poplatku
v' částce 450 Kč, poukázav správně k tomu, že přihláška berního úřadu
byla ve smyslu u$tanovení § 172, odstavec druhý ex. ř. pOdána včas,
to jest před dražbou, čímž berní úřad pro tento převodní poplatek zajistil
sl přednostní pořadí, a že stěžovateli při rozvrhovém roku nebyl vznesen
odpor proti přikázání tohoto převodního poplatku z důvodu, že poplatek
není listinoll doIo.žen. Nelze· proto k tomuto důvodu, teprve',v řízení rekurs ním uplatňovanému, vůbec hleděti, jak již shora bylo zdůrazněno.
Jsou protGdovo!ací stížnosti v tomto směru bezdůvodnými. Leč ani,
pokud jde o. tak zvaný zkrácen~' převodní p'Oplatek, nelze stížnosti

ČiS. 1914.

Právni moc rozsudku vztahUje se jeu k žalobnímu nároku, nikoli těž
k právnimu poměru, z uěhož žalobni nárok byl vyvozen, s nímž však soud
zabýval se jen v důvodech.
(Rozh. ze dne 11. října 1922, R I 1215/22.)
Nynější

žalobou domáhal se žalobce, by bylo určeno, že žalovaným
proti němu nár-ok na náhradu nákladu vynaloženého na krytí
dávek z výměnku, zjištěného pro manžele B-o,vy na usedh>sti č. P. 76
ana pozemcích od usedlosti té odprodaných. Žalovaní vznesli námitku
rozepře právoplatně rozs.nuzené, ježto žalobám, jimiž vymáhali na žalobci
n~hradu 'peníze' zaplaceného v úhradu výměnku manželů B-ových, byj-o
právoplatně vyhověno. S Ou d I' r v é s t o I i c er vyhověl námitce rozsouzené rozepře a odmítl žalobu. D fr vod y: Na základě splsů o- dří
vějších sporech došel soud k přesvědčení, že s(}udy, rozh'o,dujÍCÍ o žalobách, podaných nynějšími žalovanými 1)a nYnějšího ža'lobce l1a plnění,
musily také rozhodovati o, poměru, o kterém rozhodnutí se domáhá: žaI'obce touto žalobou určovací. V oněch žalobách totiž dOlmiÍJhali se uynější
žalovaní, by jim žalobce nahradil' rozdíl mezi cenow naturálních dávek,
kterou zaplatili B-ovým ma základě rozsudku ze dne 25. června 1920,
a mezi příspěvky, kterými dle úmluv se žalobcem tu měli 'přispívati na
vybavení onoho výměnku. Při rozhodování o· těchto nárocích musily se
s'oudy zabývati otázkou, je-li žalobce povineu hraditi žalov,aným zvýšený
náklad na krytí dávek z výměnku pro manžele, B,o'vy zjištěného na
usedlosti č. p. 76 a na pozemcích od usedlosti té odprodaných., z rOZ~
sudků dřívějšíoh, pokud se týče z jich důvodů plyne, že se též touto
otázkou zabývaly, a uznavše, že žalobce, tehdejší žalovaný, jest k tomu
pONineu, žalobám vyhověly. Jde tu tedy o věc právoplatně rozsO'llzeuou
a nemůže se žalobce zá'pornou žalob(}u. určovací d,omáhati výroku opač
ného o věci, již právoplatně rozsouzené. Rek u r s II í s o u cl zamítl nánepřísluší
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mitku rozepře ro.zsouze-n--&.-iJ II v o ci y. Stižnust .ahlaci se--pr-o-H-- mínění
prvého soudu, že dřívější spory mezi žalobcem a některými ze žalovaných týkají se týchž osob a téhož nároku, a dovozuje, že tam nemohlo
se jednati ani o týž předmět sporu, ježto šlo o spory u soudů okresních,
podle hodnoty tohoto sporu pro nárok ten věcné nepříslušných. Stížnosti
nelze u'příti oprávněnosti. Spory u okresních soudů netýkaly se ani týchž
stran, nebol, byl tu i byla totožnost mezi nynějším žalobcem a tehdejším
žalovaným, a nynějšími žalovanými a tehdejšimi žalobci, nelze tvrditi,
že by bylo šlo o- týž předmět sporu. V oněch sporech šlo o jednotlivé již
splatné dávky yýměnkové a rozhodováno bylo toliko o nároku na tyto
dávky, takže dle § 411 c. ř. s. rozsudkem bylo právoplatně rozhodnuto
toUko o těchto dáykách a nemůže se právní moc rozsudků těch dotýkati
právního poměru sama, když nebyl u'činčn návrh na jeho určení dle
§§ 236 nebo 259 c. ř. s. Byť i soud, rozhoduje o jednotlivých dávkách,
byl nucen zko,umati a. v důvodech se yysloviti též o právním poměru,
z něhož nárok na dávky byl odvozován, nemohlO' rozhodnutí t.o dle, cit.
zákonného ustano'Vení nabýti právní moci, poněvadž nebylo předmětem
, vlastního. výroku rozsudkového a nelze tedy mluviti '0 věci právo'platně
rozsouzené.

Ne j v y Š š í s o ud

nevyhověl

do'Volacímu rekursu.

DŮV'Ody:

r-aJ'kě' smlouvu, nemOhly nadíti, změnitelna. Tomu' nasvědčuje zejména
i ustanovení § 19 zákona ze dne 22. ,května 1919, čís. 320 sb. z. a n., dle
něhož může

z důležitÝch příčin kterýkoli z rozloučených manželů žádati
za nové uspořádání majetkových poměrů pořadem práya. Žalovaný jako
manžel jest povinen poskyto'Vati žalo'bkyni nutnou výživu. Není pochybnosti o tom, že měsíční příspěvek 45 Kč, který žalovaný se' za'Vázal platiti žalobkyni na výživu, jest za nynějších drahotníchpoměrů úplně nedostatečný a nemůže nikterak stačiti na její výživu. Z úředního sdělení
okresní poHtické správy v tL jde, že výslužné žalovaného s přída'Vky
činí ročně 9600 Kč " že vedle toho výdělek žaIovaného, který dříve
obchodoval semeny a nyní má trafiku, činí průměrně 250-300 Kč mě
síčně. Z toho plyne, že ve příjmech a výdillkových poměrech žalovaného,
'V době po uzavření smíru nastala podstatná změna, že majetkové poměry
žalovaného se podstatně zlepšily a příjmy jeho jsou mnohem vyšší, ne;ž
žalobkyně při uzavření smíru mO,hla předpokládati, a zmíněné majetkové
a výdělkové' poměry žalovaného odůyodňuií úplně nárok žalobkyně na
zvýšení výži'Vného. Požadovaná částka 80 Kč měsíčně jest rovněž vzhledem ku změněným majetkovým poměrům žalovaného 'úplně přilměřeno,u.
O d vol a c í s ou d rozsudek potvrdil. D ů 'Vod y: SD'ud od'Volací sdílí
úplně stanovisko soudu· prvé stolice O' změnitelno;sti smíru, a k dů'Vodům
prvé stolice dodává, že povinnosti manžela poskyj.ovcati manželce výživné dle § 91 obč. zák. jest povahy nejen soukromé, nýbrž i veřejno
právní, takže na

Správné

dů'Vody

napadeného u'snesení nebyly vyvráceny do-'Volacím

rekursem, jenž sám výslovně- uznává rozdíl, záležející v -rorn, že v dří
'Včjším

sporu šlo- o- nároky, již vzniklé, kdežto, v tomto sporu jde o dávkY
budoucí. Již z toho je patruo, že předmět sporu Je' rozdílný v 'Obou pří
padeoh. Není potřebí zabývati' se dalšími vývody rekursu, jenž pře, to
snaží se dovoditi 'opak. Pravomoc jest omezena na rozhodnutí, ~obsa'ž'ené
'V nálezu Y'Ozsudkovém. Teprve v tomto sporu má býti rozhodnuto iozsutlkem

'O

sporném právním pome'ru, jejž soudy v dřívějŠ'Ích sporech pouze

předpokládaly,

o něm však přímo nerozhodly. Peněžité částky, k jichž
zaplacení byl žalobce právoplatně odsoúzon, nejsou již předmětem sporu.

př.

'manželé ani vzájemnou smlo;uvoUl netmohou upraviti

povinnost manželovu, na § 91 obč. zák. založenou, ohledně výživného
na škodu cveřejné dobročinnosti nebo domovské 'Obce. Vyživovací povinnost manželova jest povinnost statusová, z trvalého svazku manže,lského- a po jeho- doblťstále vyplývající, v podstatě závazku nezměnitelná
a toliko CO do; výše okolnostmi stavu manželova řízená. Z toho jest patrno,
že podstatnou změnou okolností, na jichž podkladě ve smíru vyzlVné
bylo upraveno, jest odůvodněna i změna vý§e výživného, kter'é se může
kterýko-lr z 'ObOl! manželú domáhati.
Ne j vy Š š í s o U' d nevyhověl dovolání.
D Ů V'O d y:

Čis. 1915.
Změni-Ii se podstatně p"měry, lze d"máhati se nové úpravy nároku
na výživné, upravenéh" smírem, anebo SOUdcDvským výrDkem,

(Rozh. ze dne 11. října 1922, Rv I 385/22.)
Ve sporu o rozvod manželství od stolu a lože uzavřeli manželé dne
4. března 1919 smír, jÍmž zavázal se žalovaný platiti manželce', pokud
bude v činné službě, jednu třetinu služebních požitků a, jakmile vstoupí
do výslužbY, 45 Kč měsíčně. Manžel vstoupil v Toce 1919 do výslužby
a mamželkadomáhal:a se na něm vzhledem k tomu, že stonply jehO pensijní požitky, zvýšení měsíčních příspěvků na 80 Kč. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e žalobě vyhověl. D Ů vod y: Ú1mlu'Va rozvedených mantelilO výživném jest, nastala-li změna poměrů, které se strany, uzaví-

S hlediska důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. pokOUší se dovolatel dov.Qditi,
jest přípustna jen z důvodu § 1386 obč. zák.
že nelze· smír jakožto obonstranně závaznou
smlouvu o urovnání po.chybných právních nároků oproti vůli druhé strany
jednostranně změniti. Vývody tyto došly však případného vY'Vrácení již
v rozhodnutích předchozích stolic, na, jichž 'dův:ody se poukaZUje a k nim
ještě dodává: K'a'ždý smír a ne méně 1 soudní výrok, jímž upravují se ná~
~oky na výživu, jest změnitelným, když nastanou důlež]té příčiny; zeJména když se poměry, za nichž bYl ujednán změní tou měrou' že pří
měřená změna smíru jeví se ze spravedlivých důvodů právních nutným
důsledkem těchlonových poměrů. Plyne to z povahy a účelu nároků na
'Výživu: smíry takové ujednávajÍ se se zřetelem na poměry které jsou
'V době ujednání aneb aspoň v: této době v po,čet brány býti m~hou' a platí
tudíž zpravidla za smluvené s výhradou rebus sic starrtibus. pjatí zajisté totéž i o smíru stran, o jehož změnu právě jde a z okolnosti, že sta-

změna ujednaného smíru
kromě tohoto případu však

že
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· noveno 0.1'10 jiné výživné pro dobu, kdy dovolatel zústane v·· aktivní
službě a v aktivních služebních požitcích a jiné zase pro dobu, kdy vstoupí
na Odpočinek, lze již důvodně souditi, že· bylo již počítáno s měnivostí
poměrů, pro něž smír měl plattii. Změnily-li se, jak předchozí soudy zjišťují, poměry ty tak podstatnýun způsobem, že žalovaný béře na odpočlvnýeh požitcích nyní 9000 Kč, nemůže spravedlivě zůstati v nezměni
telné ·platnosti ustanovení smíru, dle něhož by se žalobkyni na výživném
dostati mělo pouhých 45 Kč, které dle nynějších drahotních a valutárních
poměrů, tehdy nepředvídaných, tvoří jen ·nepatrný zlomek kupní hodnoty téže částky z doby tehdedší. Přiměřená změna příslušných ustanovení smíru vyplývá tedy jako nutný právní důsledek, odúvodněný ne· jenom v předpisu § 914 obč. zák., dle něhož smlouvy vykládati jest dle
úmyslu stran s hlediska právní poctivosti, nýbrž i §em 1389 obč. zák.,
jehož zásady obdo.bou nutně užíti jest.
Čís. 1916.

Pakturové sudiště .(§ 88, odstavec druhý j. n.) vztahuje se i na vedlejší
nároky, související hospodářsky s obchodem, pro nějž bylo založeno.
(Rozh. ze dne 11. října 1922, R II 350/22.)
Žalující firma domáhala se na j\alované jednak vrácení pytlů, zapůjče
ných při dO,dávce, pokud se tÝče náhrady za ně, a konečně půjčocvného
za pytle a opřela žalobu co do místní p,říslušnosti o ustanovení § 88,
odstavec druhý j. n., ježto ve faktuře o dodaném zboží byla obsažena doložka splatnosti a žalovatelnosti v X., ležícím v obvodě dovolaného sborového soudu, Námitce místní nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i c e vyhověl
a žalobu odmítl, rek II r sní s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti.
D ů vod y: Je na první pohled jasno, že všechny tři zažalované po,hledávky jsou v právní a skutli'O.vé spojitosti. Vyvěmií všechny ze smlouvy
ze dne 26. listopadu 1919, vzniknuvše straně žalující prý tím, že strana
žalovaná nezaplatila za zboží nedoplatek 2663 K 10 h, že nevrátila s tímto
· ,zbožím zapůjčené pytle v ceně 2400 Kč, a že konečně nezaplatila 257 K
půjčovného za pytle, které řádne vrátila. Požadavek odškodného a půj
oovného za pytle je nepochybně následkem dodací smlouvy samé, souvísí s ní, ne·plyne z jiné zvláštní smlouvy, nýbrž tvoří s hlavnímn:Í;rokem
z dodací smlouvy jednotný celek. Lze proto tyto nároky po,dle § 55 j. n.
a 227 c. ř. s. spojiti a zažalovati v jedné žalobě, byť 1 pro každý z nich
o sobě byl příslušným okresní soud u soudu sborového. Je tedy věcná
přísluŠnost dovolaného soudu odůvddněna. Totožnost pramene, z něho'ž
zažalované nároky prýští, odůvodňuje také místní příslušnost dovolaného, soudu. Neboť není spom, že jde o· strany provozuiící obchodní živnost, a že ohledně dodávky samé založeno bylo fakturové sudíště. Není
výslovnéhC) předpisu, že by· dohoda o příslušnosti soudu podle § 88 odstavecdruhý j. n. platila jen pro ujednání ve faktnře vyjádřené. Názor
tento není správným ani pro případ dohodnutí podle prvého odstavce
tohoto §u, kde jsou přípustné žaloby jednotlivě uvedeny, ale zajisté není
správným pro· dohodnutí pOdle odst"vcedruhého § 88 i. n., jenž zcela

všeobecně-praví, že ~a témže místě mohou, b~·ti podánZ.»ž~loby z ctoh?t o
obchodu« vllbec. Ovsem vznj~lY z~e spor:ne s.mlouvy in ~aroky ~ľuzl!eho
rávního rázu. Ale s hospodařskeho stanovIska nutno je pokladaÍ! za
~árok jednotný, v němž výrok o zapla~ení k~~ní c~n'y je. hlavní. čásy
'elkového nároku a nároky na odškodne a pUjcovne JSou jehopodruz~ými součástkami. Zajisté také nebylo ;ani úmysle,!?, st,;,an, dohodn~yšíc~
se " příslušnosti soudu pro nárok hlaVnI, by pro vedlejSI, zcela podnzene
;oučástky jednotné smlouvy, již dlužno pokládati za hospodářský celek,
příslušným byl jiný soud než soud, na kterém se dohodly jako na soudu
splnište.
Ne j vy Š Š' í s o u d nevyhovčl clovolacímu rekllrsu ze správných, věc.!
i zákonu vyhovujících důvodů napadeného usnesení, jež nebyly vyvráceny vývody rekursu. K vývodům rekursu

dodal:
Nevhodně rozčleňu'ÍÍ žalovaní žalo,bni nárok na tři různé pohledávky,
neboť dle, obsahu žaloby jenž jest v' té příčině směrodatným, jest žalobní

pohledávka zbytkem celkové pohledávky žaluiící strany· z obchodní 'koupe
vyplývajícím po srážce učiněných splátek, při čemž ovšem do této, celkové pohledávky započteuo jest ipůjčovné za pytle a náhrada za Ilevrácené pytle. Smlouva o půjčku· pytlů souvisí však nutně a neodluči
lelně s hlavním obchod~m po.zůstávajícím v prodeji obcho,dniho zboží,
neboť sloužila. jen ku splnění této smlouvy; žádá-Ii nyní žalující firma
v celkové své pohledávce z tohoto obchodu i pújčovné a náhradu za nevrácené pytle, jde zcela zřejmě 'o nárok na splnění téže smlouvy žalovanoU! 'strano;u; pokud .se týče o odškodněni z nesplnění této smlouvY,
jak § 88 odstavec druhý j. n. předpokládá (srv. rozh. sbírka čís. 31). Tře,ba
spočívaly na různých předpisech občanského práva, jso.u nároky ty ve
svém souhrnu skutko,vě jednotny a mohou jenom jednotuě uplatněny býti
před soudem, jehož 'příslušnost způsobem, v § 88 odstavec druhý j. n.
nazna'čeným, byla založena, přes to, že ve fakturách o dodaném zboží
o záva21ku k placení půjčovného a o závazku k vrácení pytllI se zmínka
neděje. Ústav faktu'rové příslušno's(; dle § 88 j. n. jest zařízením zvláštního kupeokého práva a při výkladu', který žalovaní mu dMi hledí, pozbyl
by prO' potřeby obchodu ceny. když by jednotně uzavřený o·bchod, jenž
mnohdy zahrnuje v sobě několik dle právnických pojmů od sebe odlišných
smluv, musil býti rozkládán na tyto své právnické prvky a když by
pro každý z nich 'platiti měla odlišná so,udní příslušnost.
Čis.

1917,

Výdělečná spOlečnost dle občanSkého zákona (§ 1175 obě. zák.). nemá
jako taková způsobilosti státi na soudě. Není však závady, by společníCi
nevystnpovali ve sporu pod vlastním jménem s dodatkem anebo bez dodatku, označujícího společenský podnik.
(Rozh. ze dne 11. řijna i922, R II 371/22.)

Firma B. a sllol., mechanické dílny v p" domáhala se, žalobou dle
§ 37 ex. ř. zrušení exekuce. Pro c e sní s o II d II r v é s t o I i c el žalobě
Civilnt rozhodnut!. IV.
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vyhověl. O d vol a c í s o u d zrušil uapadený rozsudek i s předchozím
řízením jako zmatcĚ-né pro fI~k procesní zpti-seooes-ti--- žalující
strany. D ů vod y: Odvolací soud sdílí náhled odvolatelky, že žalující
společnost, utvořená dle § 1175 obe;, zák. a neprotokolována není samostatnou 'Osobou, není samostatným podmětem právníma následkem toho
postrádá procesní způsobilosti. Společenskou smlo·uvou se zřizuje jen
společný fond, od ostatního jmění společníků oddělený (§§ 1182, 1202,
1203 obč, zák.), podstata jmění náleží však společníkům, kteří jsou spoluvlastníky věci (§§ 1183, 1192, 1203 obč, zák.), Společenské jmění jest
vázáno na účel jen obligačně (v poměru mezi společníky), na venek nemá
jiného významu, než že stanoví, jakým způsobem společníci jsou z dluhů
společnosti zavázáni. Společenské jmění je jměním vázaným, tvoří způ
sobilý prostředek k zajištění a ukojení dluhů společenských, není však
samostatnou právnickou osobou, Jinak tomu při jiných sdruženích jako
na př, korporaci, společnostech obchodního 'Práva, společenstvech a spole'čnosti s L o, Tam vázanost jmění nepůsobí jen mezi společníky, nýbrž
má i absolutní účinek na venek -oproti fř.etílm 'osnbám, které musí věna
vání společníků respektovati, a jest tedy zvláštním samostatných jměním
s působností absDlu1ní. Tak na příklad čl. 119 obch, zák. nepřipouští
exckuce k vydobytí pohledávky za společníkem na jeho díl, při společ
nosti oibč. práva přeJpis ten neplalí. Zákonné předpisy také předpisují
oněm sdružením způsDbilost býti stranou, uznávajíce procesní způsDbilost
nejen právnické o·soby (§ 26 věta druhá obč. zák.), nýbrž i společností
obch,práva (čl. 111, 164, 213 obch. zák), společenstev (§ 12 zákona ze
dne 9, dubna 1873, čís. 70 ř, zák), společnosti s r. o, @ 61 zákona ze
dne 6. března 1906, čís, 58 ř. zák.), těžířstva (čl. IV, čís. 2 uv, zák, k c,
ř. s.), rovněž i veškerosti účastníků v určitém sporném poměru (čl. 194,
195, 226 obch, zák., § 25 zák. o společenstvech), při sporech konkursních
věřitelú (§§ 110, 112 k, ř.). Ohledně ryzí spoJe-čnosti takového· předpisu
však není. Slovo společnost při ryzí společnosti je jen zkráceným výrazem prO' sauhrn všech společníků, právní'mi po~dměty však zůstávají' PGuze
společníci a je .proto dle § 6 a 7 c, ř. s. spatřovati zmatečnost v tOIm, že
prvý soudce. připisutie společnosti ,,8. a spol., mechanické dílny v P,«
procesní způsobilost. Zmatečnost ta není odčiněna tím, že 'Oba společníci
Vystupuji v žalobě na straněJ žalující, poněVadž vystupují zde jen jako
zákonní zástupCi neexistujícíhi právního podmětu a nikoliv jako strana,
jako s'Po·luvlastníci nebo vlastníci zabavených věcí. Odstranění nedostatku
lo,ho (§ 6 odstavec druhý c. ř, s.) není možným ze tří příčin" Předně
trvá žalující strana na tom, že žalující společnost má procesní způsobilo-st
a nemíní nedostatek ten vůbec odstranitL Za' druhé by značilo odstranění
nedostatku' záměnou spo·lečnosti za její společníky změnu žaloby v subjektivním smyslu (§ 235 c. ř, ,s,), což je v odvolacím řízení dle § 483
odstavec třetí c, ř. s, nepřípustným, A za třetí by to vyžadovalo i Z!mčnu
žaloby v objektivním smyslu, totiž vyjádření; které věci tv'Oří spoluvlastnictví a které patří do vlastnictví toho neb onoho spo·lečníka a následkem
t'Oho ; změnu celého žádání. Tomu brllní opět ustanovení § 483 odstavec
třetí c, ř. s, jakož j žalující strana sama, která trvá na tom, že vlastnicí
zabavených věcí je spOlečnost a nikoliv společníci. Bylo proto dle § 7, odstavec prvÝ c, ř, s. vyřknout! zmatečnost řízení a. žalobu vzhledem
v § 477, čís, 5 c, ř, s" dle S' 478 c, ř. s, odmítnouti.
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N_e i.v.vš.Ši 5.,0' Ll d zrušil usnesení aboLu nižších soudů a uložil prvému
sOl;ct~~~bY: pokračuje v řízení, vyzval žalUjící stranu k o-prave žaloby

ve s";čru níže uvedeném; kdyby žalující opravy neprovedla, by vydal
nové rozhodnutí, které by přihlíželo k právnímu náhledu, uvedenému
v tOlmto rozhodnutí.
Dnvody:
Na straně žalující vystupují B. a spol., mechanické dHny v P., pak
Ladislav B. a Richard R, tamtéž, I kdýby se jednalo o firmu veřejné
obchodní společnosti, platila by· zásada, že· firma jest pouze jménem, pod
nímž kU'Pec vystupuje v obchodě a uzavírá obchodní ·právní jeclnání (čl.
15 obch. zák,), :laMícím jest v pravdě uikoliv firma jako taloová, nýbrž
ten komu v době podání žaloby náleží. Výdělečná společnost dle občan
ské'ho zákona nemá nároku na firmu a na zápis do abcho,clního rej'stříku
(§ 1201 obč, zák, a čl. III obch, zák. a contrario) a. nemuže, jak správně
dovodil odvolací soud, žalovati nebo býti žalována pod firmon, Nezpůso:
bilost takovéto firmy ke sporu dle § 7 c, f, s, založila by zmatek dle § 477,
čís. 5 c, ř, s., jak správne uznal odvolací soud, Nicméně může i společnost
taková na veřejnost vystu·povati jako společnostní podnik, označený zevně
dle pravdy jmény svých společníků, tedy v tomto případě pod vlastními
jmény společníku Ladislav B, a Richard R. .a to buď bez přídavku neb
i s přídavkem, kterÝm se označuje společenský podnik, iako "Ladislav
B, a Richard R" mechanické dílny« neb majitelé, společnici mechanické
dílny a pod, Je-li vedle celých a pravých ďmen společníků v žalobi!, uvedena také Jejich nepřípustná firma "B, a spol.", nelze· 'Proto ještě uznati,
že se žalující straně, tedy i fysickým osobám společníků, vystu'Pujícím
jako spolužalo'bci, nedostává způsobilosti nabývati ·práv, přejímati záva"ky a státi na soudě, (§ 1 c, ř. s,), Totožnost žalující spo.]e,čno·sti se
žalujícími fysickýlmi osobami jest nepochybná; B. a spol. není nikým
Jiným než Ladislav B. a Richard R. Názor odvolacího sDudu, že tyto
osqbyt VystupUj.í pouze jako zákonní zástup·ci neexistuiícího právního. podmětu a nikoli sami jako strana, jako spoluvlastníci (vlastnícil zabavených
věcí, není dosud vzhledem na obsah prohlášení, učiněných stra:no,u ža1njicí,
odůvodněn, Znění žaloby při'Pouští výklad, že žalobci, uvádějící na straně
žalující vedle sebe i firmu 8. a spoL a to ani ne výslovně jako "firmu«,
měli na mysli ;Jouze svůj společenský poměr, aniž by si osvojovali 'Právo
na samosta·tnou firmu tohoto znění "B. a spoL«, Nejasnost tuto dlužno
odstraniti a jest na žalobcíC'h, aby po případěo:pravili žalobu· ve' směru
shora naznačeném (§ 6, odstavec druhý c, ř, s.), by bylo jasno, zdali Vystupu~í svo·u žalobou jen jako společnost podle § 1175 obč. zák" či jen
jako fyslcké osoby Ladislav B, a Richard R. a jako ona společnost a zároveň i jako tyto dvě osobY fysieké, Ačkoliv rekursní soud v dŮV10dech
svého usnesení poukaZUje k tomll, že žalobci Ladislav B. a Richard R.
nemíní - false "mínÍ« - uedostatek ten vůbec odstraniti a dŮ'vodv dovolací stížnosti tvrzení tomu nasvě-dčuií, není ,absaženo tako,véto' vlastní
Jejich prohláŠlení dosud ve spisech procesních závazně a' dlužno protu
ža'!obcům poskytnouti příležitost, aby po případě odčinili nedostatek 'Procesní způsobilosti, který se· tkl1e »firmy B, a spoL«, je.šW v řízení před
první stolicí. Pokud by jako žalující strana vystupovala spo·lečnos.! podle
56'
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§ 1175 o,bé. zák., nebo lysické osobv Ladislav B. a Richard R .. neb ona
wolečnost i tyto fysické osoby, bude povinností prvého soudll~-s- nimi
ve sporu dále jednati a navý rozsudek vynésti. Setrvají-li žalobci na
tom, cOž by musili výslovně prohlásiti, že jako žalobce vystupuje firma
B. a spol, a oni jako její representanti, bude na soudu první stolice,
by vynesl, přihlížeje k tomuto prohlášení a k právnímu náhledu zde projevenému, nové rozhodnutí. Mylnými jsou vývody napadeného usnesení,
že odstranění nedostatku dle § 6, odstavec druhý, c. ř. s. uení mo·žné.
Nejednalo by se o nepřípustnou změnu žaloby dle § 235 .c. ř. s., kdyby oha
žaloboové chtěli odstraniti nedostatek procesní způsobilosti na straně
žalující firmy tím, že by tuto vynechali, pokud jest možným výklad, na
který bylo již shora poukázáno. Nebylo by třeba ani změny žaloby
v objektivním smyslu, nebo! žaloba jest podepsána Ladislavem S-em
a Richardem R-(}u, rovněž tak i plná moc k žalobě, žalobníprosba zní
pak v tom smyslu, by bylo uznáno právem, že předměty, v žalobní
prosbě blíže uvedené, json vlastnictvím žalující strany a nikoliv žalující
společnosti neh "firmy B. a spol.«. Nebrání tudíž žalob ní žádost, jednati
o vzneseném nároku žalobců a zka.umati jeho. oprávněnost po stránce
věcné, i kdyby !Ua straně žalující odpadla firma B. a spol. Aby bylo umo·žněno odstranění tohoto nedostatku prooesní způsobilosti dle, § 6, odstavec
druhý c. ř. s., bylo za'potřehí zrušiti z úřední mod nejen usnesenÍ' o:ďvo
lacího soudu jako předčasné, ale i rozsudek první stolice a vrátiti věc
ihned do prvlní stolice, poněvadž tam jest zapotřebí doplniti jednání (§ 510
poslední odst.vee c. ř. s.).
Čís. 1918.

Soud, jenž podle I§ 18 cis. pat. ze dne 29. prosince 1915, čís. 83 z.
zák. pro ČeChy požádán byl vyměřovacim úřadem o odhad nemovitosti,
II r Č II i e sám cenu odhadní a rozhoduje též o tom, kdo má hraditi útraty
odhadu.
V otázce útrat "dhadu jest dovolací rekurs přípustným, jde-li o to,
zda soud jest vůbec povolán je stanoviti a zda platebtlÍ př!kaz 'ohledně
nich byl vydán předčasně čili nic.
(Rozh. ze dne 15. října 1922, R I 936/22.)

o k r e sní s a u d zamítl návrh inspektorMu pro zemské dávky
v Praze, by 1. vodle výpovědi Josefa C-a, starosty obce P. ustanovil
pro mlýn č. P. 35 v P. obecnou hodnotu k 1. lednu' 1903 na 11.000 Ka 2. by uložil straně povinné, zaplatiti útraty odbadu. D ů vod, y: Ad 1.
N"vrh ten odporuje nstanovenílll1 § 267 a násl. řádu o 'Odhadu nemovitostí
a sond ani podle' cis. pat. ze- dne 29. prosince 1915, čís. 83 z. zák. příl. B
§ 18 ani podle vládního· nařízení ze dne 23, září 1920 čís, 545 sb. z. a n.
není povolán stanoviti o,becnou hodnotn nemo'vitosti pro řízení adminislrativní. Ad 2.' Není předpisu, dle něhož soud by byl pov'olán rozhodovati
o tom, kdo v administrativním řízení má hraditi útraty odhadu, zda
navrhovatel, či osoby, dávkou povinné. Nad to schází soudu' po'dklad
pro takové rozhodnutí. útmty.odhadu jsou příslušenstvím dávky, kterou
vyměřuje úřad správní a útraty soU'dního odhadu postihují vřízeuí ne-
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sporném vždy navrhovatele (§ 280 nesp. říz.). Na tohoto byl pak soudem
vydán p I II t e b n í V ř í k a z. Rek u r s n i s o II d usnesení potvrdil.
Ó ú vod y: Stížnost napadá usnesení v prvé řadě proto, že soud neustanovil pm mlýn č. P. 35 v P. obecnou hod-notu ku dni 1. ledna 1903. Soud
rekursní sdílí ná,zor prvého soudce, že není povolán, ustanoviti nbecnotl
hodnotu nemovitosti ]Jro řízení administrativní. Na odhad nemovitostí
za účelem v}1měření dávek a poplatkú jest použíti § 272 ne-sp. říz. V § 1
cís. patentu ze dne 8. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. se stanoví, že tento
p'atent vztahuje se na onv úkony, jež v. něm jsou vypočteny. Než během
doby byla vydána řada zákonll a nařízení, o nichž jest předepsáno řízení
dle tohoto patentu. DD skupiny těchto zákonÍ! patří í cís. patent ze cine
29. prosince 1915, čís. 83 z. zák., jimž se zavádí zermká a obecní dávka
z přírústku hodnoty nemovitostí, a který V' § 18 (3) určuje, že vyšetří
se hodn,}ta soudním odhadem, jemuž v případě potřeby přeclcházeti má
výslec.hosob přezvědnýeh. Paragraf tento uepřikazuje soudu, 1a'k ze
slavného znění lze odv'Dditi, by 'mld toto stanovení ceny předsevzal,
nýbrž zavazuje soud, aby předse'vza'l odha,d, když jest o to, povolaným
úřadem dožádán, ježto by jinak vůbec neměl příležitosti, aby zakročil,
an § 267, nesp. říz. připouští do,brovolný odbad jen tehdy, když oto, žádá
vla'stník'pozemku. Soud, prováděje odhad podle onoho, patentu, musí se ho
přesně držeti a nelmůže, byt i, jak sama stížnost rozvádí, ustwnovení
lY pr'ovádění odhadu byla kusá, o'bdobně použiti jiných zákonných před
plsu, .které se, na případ' nejlépe ho,dí, nebo! použití předpisu exekučního
řádu neb odhadního řádu při odhadu mimo řízení exekuční neb konkuTsní
není odúv1odnčno ,ani naří'zením odhadníh(} řádu tím méně pak ustanovením § 272 nesp. říz., jenž obsahuje předpis, že 'při dobrovolném odhadu
a dražbě, pokud o tom nesporný patent nemá nařízení, ustanovení řádu
vrocesního a předpisu dražebního nařízení použíti jest, t. j. dvorského
dekretu ze dne 14. září 1815 sh. z. s., jímž byl repU'blikován řád dra'žební
ze dne, 15. července 1786, čís. 565 sb. z. s. Dle toho nemúže soud použíti
jiných podpůrných předpis.ů ku VYll lnění mezer zákona, ježto soud zákony
sám dopliíovati ani tehdy nesmí, je-li zákon kusým. Totéž lze říci i o druhé
~ásti napadeného uSinesenJ, totiž pokud soud prvý neurčil, kdo lll1áhraditi
utra ty soudníbo odhadu. Rízení nesporué nezná sice povinnosti 'k náhradě
útrat, avšak během doby vydána byla řada zákonů a nařízení, dle nichž
je předepsáno řízení ne'sporué, ale s odchylkou v otázce náhrady ná~:adů. Ale § 18 cit. zák. neU'kládá tyto povinnosti výslovně so,udu, 'nýbrž
~ra.d, který !es( p(}volán ku 'VYměřování zemské dáv,ky, zmociíl1je, by
~traty soudmho odhadu vybral od strany, nastane-li případ, kdy strana
utraty odhadu povinna jest platiti. Soudce prvý právem tudíž uznal že
útraty zaplaceny býti mají strácrrou 'navrlmiící to tím spíše když ;oud
nemá po ruce, dostatečného materiálu, by v tét,~ -otázce mobl 'rozho,dnouti.
Na věCi ničeho nezrněni, že zákon v § 18 neomezuje se na výrok znalců
a že za jistých poměrů připouští ještě další prostředek k vyšetřeuí obe,oné
hodn(}ty nemovitosti, který má sloužiti jakO' korrektiv výroku znaleckého,
totrž výslech osob přezvědných. Z tohoto tvrzení stížnosti, keréž vyvozeno "Jest ze znění zákona - jasně plyne že soud samostatně n.emůže
řízení za účelem zjištění maaetkové hodnot; prováděti nýbrž že iniciativa
jakož i vliv na řízení přísluší jedině zemskému insp'ektorátu a že soud
zde vystupuje jakG soud dožádaný o tuto právní pomoc. Kdyby soud
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, . této ~ále~itosti vyd~l usnesení pro strany závazné, překročil by hra,'Ice sve pnsobnosti, ježto by řešil otázky administrativně finanční ku
.:terémužto úkonu vzhledem na ústavní listinu republiky Cesboslove~ské
'J. 96 oprá v,něn není.
Ne j v y § š í s o U d vyhověl dovolacímu rekursu a ulo.žil prvému
soudu, by mčÍ'! odhadní cenu mlýnské usedlosti Č. p. 35 v P. a dle výsle,dku 'Odhadu rozhodlo tOlm, kdo jest povinen hraditi výlohy soudního
odhadn'.

D ů v od y:
Ob~ u!žší soudy jednak zamítly návrh zemského inspektorátu pro.
zemske davky v Praze, by v řízení o vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemovitústí byla obecnác nabývací hodnota mlýna č. P. 35 v P.
sta~ovena so;udem. a by odpůrci byly uloženy útraty odhadu, jednak
ulo'zlly navrhovatelI platebním příkazem, by výlohy odhadu hradil. Jde
tu o dvě otázky: 1. má-li soud, který bYl vyměřovacím úřadem požádán
o soud~ní odhad nemovitosti dle § 18, odstavec třetí, řádu, jimž zavedena
zemska a obecní dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí (cis. patent ze
dne 29. prosince '1915, čís. 83 zemského zá];;oníka pro Cechy) omeziti
se na formální provedení odhadu, či má-li na základě odhadního. ~Iaborátu
Uf či ti cenu odhadní; 2. náleží-li soudu, by rozhodl 'O tom, má-Ii ten.
kdo J,est povinen platiti dávku, hraditi výlohy sou,dního odhadu dle po~
sledmho odstavce § 18 zmíněného řádu dávkového. Ad!. K této otázce
dlužno odpověděti k I a dně. Dávkový řád neobsahuje ustanovení 'O tom
jak má soudní odhad býti proveden. Ale jest soudy uznáváno, a také nej~
vyšší sou~, již opětně (sr. zejrnéna rozhodnutí ze dne 20. září 1921, R I
1160/21/1 CIS. sb. 1182), to vyslovil, že jde sice o odhad řízení nesporného
ale že při jeho provádění nutno šetřiti zákonných předpisů, jež nastoupil;
na místo všeobecnéhořádu sOLIdního a dražebního řádu o nichž se zlmiňuje § 272 nesp. říz., totiž předpisů exekučního řá,du '(§§ 140 až 144),
reálního odhadního řádu ze dne 25. července 1897 čÍs. 175 ř. zák a podpůrně civilního řádu soudního (§§ 351 a násL). Pfi dobrovolném' odba'du
dle § 272 nesp. říz. soud ,ovšem nestanoví ceny odhadní, a kdyby byl
so,udní odhad ve smyslu § 18 dávkového řádu pokládán za dobrovolný
odhad dle § 272 nesp. říz., bylo, bypřisvéďčiti nižším soudům že také
v tomto pří1Jadě soud není ani p.ovinen, ani ,povolán určiti cemľ odhadni
Lze připustiti, že znění § 18 dávkového řádu není zoela, jasným. Budiž
tu poukázá'110 zejména k odstavci čtvrtému' § 18, v němž slova »dle výsle,dku odhadu" mohla by suad svědčiti pro názor, že soud má přestati
na tom, 'by pr'Ostě dal provésti odhad, aniž by Imohl sám odhadní cenu
~t,anoviti., Leč. při nejasném znění zákona dlužno si uvědomiti, 00 bylo
ueelem predplsu Jeho, a právě 7, celého úče,lu tohoto so,udního odhadli
nutno do,spěti k mínění 'Opačnému. Soudní odhad dle § 18 o·dstavec třetí
zmíněného řádu se provádí, nelze-li pro vyměření dávky' V-líti za základ
udané ceny (§ 18, odstavec prvý, první věta), - neshledá-li vyměfovací
úřad případnými údaje, jež učinila strana, byvši k tomu zvláště vybídnuta (§ 18, odstave'c druhý), -apodá--Ii straua včas námitky proti hodnotě, předpokládané a oznácmené jí úřadem vyměřovacím pokud se nedocílí smírné dohody (§ 18, odstavec třetí). V takových 'případech není
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pokládáno zmíněné pasivní chování se soudu, OCItal by se tam, kde hyl
před soudním odhadem, nemaje a[Ji pak spolehlivého p'od~,L"du pro vy:
měření dávky. Krom toho dlužno uvážiti, jaký smysl n;elo' by ;rlastne
svěřeni odhadu soudn, když by nelměl vlivu na stanovem odhadU! ceny.
Je! přece obecně uznanoustěžejní zásado·u (sr. § 258 tr.
§ 272 c. ř. s.),
že soud není váz~m posudkem- znalců, že se mÍlže 'od neho, maje pro t~
dúv,odY, odchýliti. A na tento vliv soudu zákon'"svěřuje mu ,odhad, zajiste
pomýšle,l. I z důvodů praktických ·dlužno se pr~~lolll!1 ~ nazoru zde ustávanému. Jest si i položiti otázku, kdo by v prIpade, ze by se uplatmlo
tnínění oP'ičné, rozhodovalo tom, jak o~stra~iti nejasnost posudku ,~"a~
leckého. Kdyby yyloučen bYl v tom smeru zasah soudu - Jak suazl se
dovo·diti mínění opačné - byl by to snad úřad vymčřo-vacÍ. TU' v,znikly
by však značné potíže. Nehledě k tomll, že bylo by ne,sro,:ualostí, by
určóval 'odha,dní cenu 'vyměř-ovací úřad, jenž jest sáJm více meně strano~,
byly by do jeho, rozhodnutí připustny opravné prostředky pořadem stolIc
správních věc ni10hla by se dostati až k nejvyššímu správnímu snuďll,
jenž by ~o případě 'zrúšil rozhO'dnutí jako 'nezákonné a vrátil věc zpět
do prvé stolice kteréž by pak pn případě' nez·bylo, než ..!> obrátiti se na
soud se žádostí' za ll'O,vý odha,d. To však zajisté nebylo úmyslem zákona,
jenž chtěl doslci nezvratného soudního výr,oku. Otázka, o niž jde, jest
zoela oMobno·u ustanovení § 50 P OP I a t k o v é h o z á k o u a, jehož poslední odstavec praví, že jest hodnotu určiti soudním odhadem, když a pokud se příSlušný finanční úřad nedohodl s poplatníkem" by za základ
vyměření bylo- vzato měřítko jiné. Účelem ustanovení toho jest, by tu bYl
ne zvratitelný výrok soudu o hodn'otě věci. Ze zásady této vycházela stálá
praxe bývalého nejvyššíbo. dvoru soudního. Tak v rozhodnutí ze dne
28. února 1911, R I 131/11 Ol. Unger n. ř. čís. 5377 vysloveno, že odhad
právě zmíné-ný jest provésti dle Ddhadniho řádu ze dne 25. července 1897,
čís. 175 ř. zák. Rozhodnutí ze dne 22. srpna 1911, R VI 23'8/11 Ol. Unger
n. ř. čÍs. 7175 praví v důvodech, že věcí soudu jest cenu určiti. Ná'zoru
zde, zastávanému svědčí i rozhodnutí bývalého správního dvmu soudního ve věcech finančních. Tak rozhodnntí· ze dne 4. července 1910,
čís. 3018, Budwinski F. 7715, kde praví se v odstavci IV. di)v:odů, že
soudní odhad 'je nezvratitelnÝím, a obzvláště rOZlhodnutí ze dne 18. května
1911, čÍs. 5683 Bndwinski F. čís. 8280, kde jest způsobem zcela jasným
řečeno, že odhadní cenu' má určiti soud. Poukaz k ustanovenírn §§ 13-19
z á k o n a o d a n i z ob·o h a cell i ze dne 12. srp'na 1921, čís. 337 sb.
z. a n. neuí na místč, 'nebo! tu jest postup pro zjištění poplatné ceny
upraven zvlcišt a podr-obne zpllsobem, jejž nBlze -pro-stč apHkovaii na Vyměření dávky z přírůstku hodnoty. Co. vedlo zákon'oelárce ku zvolenému
postupu pro zjištční poplatné ceny, vyplývá z důvodové zprávy ku vlCi-
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nímu návrhu zákona o dani z Q·bohaC8'l1Í a z převodu nemovitostí (tisk
1200 posl. sněmovny z r. 1920). Praví se tam na strince 52: "Soudní
odlmdy měly dle posavadních zkušeností velice různý výsledek dle účelu,
pro který se konaly. Jinak se odhadovalo, jednalo-li se o pojištění nebo
zápůjčku, jinak k účelům daňovým nebo poplatkovÝ'm, i dělo-li se (ak při
pozůs,talostech.« Z toho. jest zřejmo, že jde tu o ustanovení zcela nového
rázu, jehož nelze' použiti na 'případy jiné. Dle toho, co. uvedeno, náleží
tedy okresnímu soudu, by stanovil odhadní cenu, hledě při tom obdobně
k §§ 30 a 31 odh. ř. nem. Samozřejmým důsledkem toho jest, že pří
slušné usnesení jest podrobeno opravným prostředkům, jež dopouští zákon.
K 2. Tu Itlutno předeslati, že dovolací rekurs není vylo·učen dle § 14
nesp. říz., neboť nejde ani o výši útrat, ani o Ot:ízkll, kd'Ol jest povinen
hraditi výlohy odhadu, nýbrž o zásadní otázku, r o z hod, 11 je-li s o u d
v ů b e c 'O tom. kdo má platiti útraty, jakož i o otázku další, s onolu související, zda vydán platební příkaz předčasně čili nic. Tyto otázky nemají
nic společného s otázkou útrat ve smyslu § 14 nesp. říz. a proto dlužno
dovo,lací rekurs pokládati za přípnstný. Odpověď na druhou otázku ,může
pak zníti rovněž jen kladně. NáležHi soudu, by stanovil cenu odhadní, jest
jen důsledno, by mu bylo- přikázáno také usnesení o tom, leda hradí
útraty odhadu. Budiž tu opět poukázáno k souhlaSlné praxi bývalého nejvyššího. dvoru soudního, pokud se tkne odhadu dle § 50 poplatkového
zákona (mzhodnutí ze dne 16. řiJna 1900, čís. 14.113, Ol. Unger, n. ř. 1150,
ze ,dne 30. ledna 1912, 'R I 51/12, Ol. Unger n. ř. čís. 5763, ze dne' 29. čer
vence 1913, R 1556/13, 01. U11ger n. ř. čís. 6535). 0' tom, kdo jest povinen,
platiti dávku, soud rozhodnouti ovšem nemůže, ale oso,bu povinné strany
označí mu vyměřovací úřad, je11ž mu také ,o,známÍ .hodnotu nabývací
nebo zcizo,vací, jak byla v jeho. návrhu předpokládána. Na soudu 'jest, aby
si vyžádal pntřebná data, Itlevyčkávai'e návrhu vyměřovacího úřadu. Porovnávaje tato ,d"ta s výsledkem odhadu, múže soudbezpečnč ziistiti,
jsou-li tu podmínky poslednlho odstavce § 18 dávkového řádu, za kterých
ten, kdo jest povinen, pl"titi dávku, hradí také ~ýlohy soudního odhadu.
Teprve když příslušné usnesení soudu nabude moci práva, lze vymáhati
výlohy soudního odhadu a za tím účelem vyd"ti poplatkový lístek a pří
kaz platební. Byl-li vydán před určením odhad.ní ccny a před rozhodnutím o' tom, kdo hra'dí útraty, stalo se tak předčasně.
Čís. 1919.

Při nárocích obecních zaměstnanců (zákon

ze dl1e 17. prOSinCe 1919,
16 sb, z, a n. na rok 1920) jest jak po stránce hmotněprávní, tak co
do přípustnosti pořadu práva rozhodua doba, kdy nároky ty vzuikly,
uikoli doba, kdy slnžební poměr byl založen,
čís,

lobě ve věci samé, o d vol a c í s o- u d zrušil napadeni' rozsudek jako
zmatečn~'

a odmítl žalo.bu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Soud odvolaCÍ poznamenává správně v důvodech svého rozhodnutí,
že žalobce opírá žalobní nároky výslovně 'o. zákon ze dne 17. prosince
1919, čís. 16 sb. z. a n. z r. 1920 a ·to nejen 'pokud jde o neplatnost propuštění ze služby, nýbrž i pokud jde o výplatu služebních požitků. Přes to
však rozhodl pro nepřípustno,st pořadu práva, ač § 24 cit. zákona, z něhož
žalobce právě své nároky odvozuje, výslovně' stanoví, že SPOTY o příJmy
služeb-ní a výslužné trvale ustanovenÝoh zřízenců obecních, o zaopatřo
vací požitky vdo,v a sirotků, j.a:koži ostatní spory, vzešlé ze služe'bních
poměrů rozhodUjí se pořadem sondním a to z toho důvodu, ježto odvolaCÍ' soud, maje zřetel na rozhod\1utí nejvyššího soudu ze dne 12. července
1921, čís. Rv II 93/21 (čís. sb. 1136) mín i , že pro: posouzení této věci rozhodným jest jak co do hmotněprávní odůvodněnosti žalobních nároků.
tak, 00 do přípusúnostipořadu' práva zákonný staVl, jaký hyl v dobč
vzniku .služebního poměru žalolbcova, t. j. v roce 1909 a že dle tohoto
stavu zákonného rozhodovati ve sporech tohoto druhu vzhledem na veřejno'právní pov,a:hu příslušného služebního poměru obecních zamestnanclt
nenáleželo na soudní pořad. Ve z'míněném rozhodnutí nejvyššího soudu
se však ~ýslovně uvá:dí, Že směrodatnou pro posuzování nároků tohoto
dmhu jest lak po stránce hmotněprávní, tak i co do, otázky připustnosti
pořadu práva nikoli doba, kdy služební poměr počal, nýbrž doba, kdY'
ony 'nároky vznikly, t",kže v tomtO' případě jest stav věci odlišný tím,
že zde jde o náJroky, jichž vznik se právě vyvozuje ze shora cit. zákona,
který v § 24 výslovně stanoví pořad soudní. Přes to však nelze rekursu
přiznati -oprávnění, nebo:ť žalobce v rekursu opouští výslovně tuto právní
základnu svých žalO'bních nároku tím, že v rekursU' uvádí, že nemůže
se více hájiti ppotl tomu, že mu 'byly odepřeny náToky dle zákona ze dne
17. prOSince 1919, čís. 16 sb. z. a n. z r'Oku 1920, když i ..odvolací soud
uvěřil tvrzeni žalované obce, že se žalobce o své právo podle tohoto nového zákona opnzděně hlásil, ,a obsahem r6kursu i jehn konečným návrhem scdomáhá toho, by mu, když se uplatltlěných nároku dle cit. zákona dovolávati nemůže, přiknuty byly služební požitky 1080 Kč ročně,
jež si počítá dle služební úpravy z roku 1919, maje tu na zřeteli předpis
§ 25 (2) cit. zákona, dle něhož poměr oněch již. dříve, ustanovených obcc'ních zřízenců, kteří pro sebe v čas neuplatnili ustanovení toholo zákona,
posulOo,vati jes,t dle jejicb dosav:ádní smlonvy. Z tohoto právního základu
nebylo, v řizení v prvé stolici ,o up'latněných nárocích vůbec ani jednáno
a jest tato změna, teprve v opravném řízení učiněná, nepřípustna.

(Rozll. ze dne 17. října 1922, R I 984/22.)
Žalobce byl od roku 1909 stráJžníkem žalovamé obce. Byv v červenci
1920 ze služby propuštěn, domáhal se na žalované obci uznání, že propuštění jest neplatné a že žalo,vaná jest povinna doplati,ti mn ro,zdíl na
služném dle zákona čís. sb. z. a n. 16/1920, jakož i nadále platiti slu.žillé
dle tohoto zákona. Pro c e sní s o udp r v é s t -o I i c e rozhodl Ol ža-

Čís. 1920,
Sudiště podle

zemské

firmě,

§ 99 odstavec třetí j, n. nelze se dovolávati vůči cizojež má v tuzemsku generálnízastupitelstvi.
(Rozh. ze dne 17. října 1922, R I 1075/22.)

891

890

Žalobu proti akciové POjišťovací společnosti, jejíž hlavní sídlo bylo
" Berlíně a generální zastupitelství v Praze, zadal žalobce na kraiském
sOlldě v Liberci, kdež měla žalovaná samostatné zastupitelství, založiv
místní příslnš'llOst na ustanovení § 99, o·dstavec třctí j. n. Námitku místní
nepříslušnosti s o udp r v é s t o. I i c e zamítl, rek u r sní s o u d jí vyhověl a žalobu -o.dmítl.
Ne j v y Š š í s o, u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu.

K pojmu hospOdářského celku. pož,ad()va~.ím~ p!'ávu dle § 2 P?žad.
zák. po<ll~hají pouze pozemky, jež nepresahujl vymery § 3 poslednl odstavec požad, zákona.
Podle § 15 platí za doznané jen ty podmínky požadovacího práva,
jež přihláška tvrdí. Skutečnosti, požadovací prá,:o vylučUj!Cí, ne!sou lhůtou
vázány leda, že v přihlášce uvedeny byly zpusobem zapornym.
(Rozh. ze dne 17. října 1922, R I 1203/22.)

Dův-ody:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Po·d'lOlinkou použití sudiště jmění ve
smyslu § 99 j. n. jest, že žaIovaná strana v: tuzemsku nemá bydliště ani
sídla ve smyslU' §§ 75 j. n. Že tato podmínka se vztahuje i na ústavy a
společnosti uvedené v třetím odstavci § 99 j. n., jest zřejmo z účelu tohoto,
zákonného ustanovení, chrániti zájmy věřitelů, ii-ž mají v 'tuzemsku své
bydliš,tě, a Hm umožniti snažší vymáhání jejich práv proti povinným, majícím bydliště v cizině, tak, aby tuzemský žalobce ncbyl nucen domáhati
se svého práva Před Cizozemským soudem. Nutno;;t této ochrany odpadá,
jedná-li se o společnost, která ve-dle cizozemského sídla má druhé sídlo
v' tuzemsku. Správnosti tohotonáwTU nasvědčuje i doslov třetího nctstavce § 99 j. n.: »cizo·zemské ústavy, majetkové podstaty, společnosti,
společenstva a jiná sdružení osob moho,,, mim o t o žalována býti u toho
luzernského soudu, v jehož 'obvodě jest jegich ,stálé zastupitelství pro tuzemskoneb orgán, jemuž svěřeno jest obstarávání obchodů takových
ústavů a spqlečností«. Slovy »mi1illO to« poukazuje se k prvému' odstavci,
který upravu}e sudiště jmění všeobecně proti o'sabám, jež v tuzemsku nemají bydliště. V tomto případě není sporuo, že žalovaná pojišťovací společnost má své sídlo v Berlíně, a generální, protok'olované zastupitelství
v Praze. Toto zastupitdství jest dle čl. IV. cis. nař. ze dne 29. listopadu
1865, čís. 127 ř. zák. a (lIe § 2 záko'na ze dne 29. března 1873, čís. 42
ř. zák. povoláno, zastupovati žalovanou společnost jak vůči státnr správě,
tak i vŮ'či třetfm Qs'obám soud'ně i mimosOlldně v tuzemsku s neohmezenou plnou mocí ve všech záležitoste,ch, které mají svůj. základ v provozován.í obchodu v tuzemsku. Z § 6 vlád. nař. ze dne 10. června 1919,
čís. 321 sb. z. a n. jest zřejmo., že' zmíněné předpisy v uvedených smě
rech nedoznaly v podstatě žádných změn. Nechtěli-li tedy v tomto· pří
padě žalobci žalovati v Německu, mo,hli v tuzemsku podati žalobu ,dle
§ 75 j. n. jedině v sídle zastupitelství žalované společnosti v Praze a nikoliv v Liberci, kde, jak vychází z předneSli stran, takového, zastupitelství
není. Ustanovení odstavce třetího § 99 j. n. nepřichází, jak výše nvedeno,
v úvahn, jelikož tu není předpokhd prvého odstavce. tohoto §, že žalovaná strana v tuzemskllnemá ani bydliště ,ani sídla.
Čís. 1921.
Zajištěni půdy drobným pachtýřům (zákon
čís. 318 sb. z. a n.).

ze dne 27. května 1919,

Lhostejno, kolik pozemků měl požadovatel v pachtu, jen když
vlastnlch nepřesahovala 8 ha.

výměra

Proti pachtýřovu nároku na přiznáni pozemku do vlastnictví namítl
vlastník· že jde o hospodářský celek. S o udp r v é s t o I i c e námitku
zamítl. ,'R e k li -r s 11 í s o ll' d zrušil napadené usnesení a uložil. prvému
sOlldu, by, doplně řízení, o požado·vacím nároku rozho.~1. D u v o. d'~:
§ 17 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. nanZUje jasne, ze
okresní soud, vyslechna osoby, jichž práva mohou býti dotčena, a, vyšetře ro·zhodné okolnosti po případě na místě samém za součÍ'Imnsti. znalců,
rozho,d1ne usnesením, zda a pokud nárok uchazečův na postoupení požadovaného po,zemku trvá, v jakých lhůtách platiti se má atd. Není ovšem
překážky, zákon t·oho také nevylučuje, ano z důvodů úspory práce se
šétřením spojené a nákladů tím vznikajících se to i v jednotlivých pří
padech doporučuje, byokJresní soud nejprve rozhodl, zda uplatňovaný
nárokžadateluvjest po právu,· a učinil další usnesení teprve, až rozhodnutíto nabude právní moci. Ale s,oud rekursní pokládá za nepřípustný
a citovanému zákonnému usta'novení se příčí postup prvého soudu, jenž
svým usnesením zamítl ·jen námitkll odporujÍcí strany, aniž vyslovil, zda
nárok llehazečuv na postoupení požadovaných nemovitosti trvá. Zamítnutím oné námitky 'otázka"tat,o, není ještě rozřešena, poněvad·ž mohou tu
býti jiné různé okolnosti, které požadovací právo vylučují. Prvý soud
měl si především položiti a rozhodnouti otázku, lze-li žadatele vůbec
pokládati za pachtýře ve smyslu zákona ze dne' 27. května 1919, ČÍs. 318
sb. z. a n., nebo! podle zákona toho po-žadovací právo náleží, jak již
z nadpisu zákona jest zjevno, jen drobným pachtýřům. Rdo jest drobným
pachtýřem, zákon ovšem výslovně neustanovuje, ale plyne to z .§ 3, kde
se vyžaduje, by pachtýř sám nebo s rodinou obdělával požad:ovaný pozemek a aby získáním pozemků nepřestoupila jeho· vlastní zemědeIská
půda výměry ,,'člší 8 ha. Za drobného pa·chtýře nelze tedy pokládati toho,
kdo k obdělává'ní pachtovaných pozemků používá cizích lidi, kteřl neisou příslušníky jeho domácnosti, třeba že on sám nebo členové jeho rodiny pomáh"'ÍÍ při obdělávacích pracích. I když tedy zákon nevymezuje
pojmu drobného pachtýře z celého obsahu' jeho a z úmyslu zákono,dárcova,
jde zřejmě na jevo, že zákon má ua mysli jen drobné hospodáře, kteří
po·třebují požadovaného pozemku ale,spoň částečně k o.bživě své a své
rOdiny, jakož i oso-bžijících v jejich domácnostipotlld, žej;m plodiny, získané zpachtovaného pozemku jsou' zdrOjem, z něhož čerpají prostředky,
nezbytné k výživč, nebo 'jimiž alespoň d'oplňujl to, čeho se k ní nedostává. Pachtýři, jimž plynou o·djinu·d, třeba z pachtu jiných než požadovaných pozemků. dostatečně prostředky k o·bživě, jsou z práva požadovacího vyloučeni. Oko.]nost, výsledky šetření prvního, soudu na jevo
vyšlá, že žadatel má v pachtu pozemky v poměrně značné výměře 20 ha;
která podle pojmů u nás běžných s obytnými a hospodářskými budovami

893
892
stačí, aby pokládána byla za rolnickou usedlost střední velikosti (zákon
ze dne 7. srpna 1905,čís. 6S českého zemského· zákoníka), měla býti pod'
nětem prvnímu soudu k tomu, by především obíral se otázkou, zda lze
ža'datele pokládati za drobného pachtýře, třeba že to namítáno; nebylo,
poněvadž v řízení '0. zajištění půdy podle § 17 (3) cit. zák. platí zásady
řízení nesporného, a soud' z povinnosti úřední musí vzíti zřetel a vyšetřiti v,šechny okolnosti, jež mají vliv na jeho rozhodnutí (§ 2 ČÍs. 5
nesp. říz,). Toho však první soudce neučinil, rozhodnuvpo.uze o námitce
. odporující strany a také jen jí v důvodech svého usnesení se zabývá.
Usnesení to dest tedy vadné jak formálně s hlediska ustanovení § 17 (I)
spočívajíc na nedostatečném šetření, které neřečená vlastnost žadatelova mchla býti spolehlivě
rozhodnutí' učiněno.

cit. zák., tak i neúplné,
postačuje

k tomu, aby

posouzena a o ní
Ne j v y Š 1Št í s o II d

ne-vyhově!

'dovolacímu rekursu.

Důvody:

Důvody re'kursního soudu sice neobstojí, nicmene nzem Je neúplné,
ale nedostatky jsou jiné, než které shledává soud relmrsní. Správa velkostatku požadovateliIv nárok nejprve podáníni ze dne 6. května 1920 uznala

a teprve za

řízení

vznesla jed-innu námitku, že požadovací právo

nepří

sluší proto, že jde .o' hospodářský celek (§ 3 (4) požad'. zá-k.), načež prvý
soudce rozhodl, že námitka, že požadovací nárok pachtýři nepřísluší, se
zamítá, což za daného. stavu včci neznamenalo nic Hného, než, uznání,
že požadovací 'nárok přísluší, i ne,lze tedy souhlasiti se stanoviskem
nJkursniho' soudu, že prý nebylo. o požadovacím nároku rozhodnuto. Také
nebylo věcí rekursníhe- soudu, by sám námitky proti požac!ovacímu nároku vyhledával, zvláště když stav věci a přednesení stran nedávají
k tomu podnětu, jako zde. Jde o usedlost, na které požadovate,l, pokud
se týče jeho předkové již po mnoho pokolení se svými rGdinami hospodaří jakn pachtýři, vlastních pozemkiI nemajíce. Nebylo tedy příčiny,
by rekursui soud bral v pochybnost vlastnost požadovate'lovu jako drobného zeměd'ělcc proto, l<dyz požadoivatel má vlastních pozemků 8 ha
(§ 3 požad. zák,), a aby si ustmjil z oné výměry spac.btovaných pozemki,
další závadu, že iednak požadovateI nucen jest k obdělávání takového
množství pozemkiI přibírati cizí síl.y, jednak že mu k živobytí stačí jich
zbytek (sko,ro 12 ha), po vyloučení' požadované výměry (přes 8 ha) vybývající... Tím zneuznává se pravý smysl zákonných předpisů, nebo,!
zálmn sleduje účel, aby pachtýř právě nabyl vlastních pozemků, z nichž
by mohl býti s rodinou živ, a ne'může mu tedy, dokuď vlastních nemá,
vytýkána býti rozsáhlost pachtu a ·odkazován býti na pouhý pac.bt, který
přece už zítra vlastník mu nadále odepříti může, nýbrž omezení je vždy
jen to, že mu nemůže býti přiřčeno do, vlastnictví' více než 8 ha se zákonnOiu přirážkou [§ 3 (1) a (2)], kterouž výměru záko.n za postačitelnou
k výživě jedné rodiny pl}kládá. Dále dosti jest, když pachtýř sám s rodinou pozemky obdělává [§ 3 (1)], a není na závadu, že vedle toho přibírá
cizí Sny, au snad sám s rodinou

nestačí

nebo s ,jisté práce .ani není na

'př.

následkem neduživosti nebo nemaje potahu a pO'd. Poněvadž takto námitky, jež rekursní soud sám stvořil, ro·zpadávajÍ se v nivec, netřeba ani
vyvraceti jeho r,o,vněž mylný náhled, že dle § 17 požad, zák. soud" z úřední

'POVlnnGsti-,,~v-šecky- _podmínky a tudí'ž i všecky závady požadovacího
práva vyšetřiti musí, třeba namítány nebyly, a jen Se všeobecně podo-

týká, že zneuznává tu vÝznam a dosah pře,dpisil § 15 (3) a (S) požad. zák.
Tento ~tanoví preklusi vlastníkova odporu, pokud se na údaje přihlášky
vůbec anebo na ty které nevyjádřil, II z onoho plyne, že mluví-li § 17
o vyšetření rozhodných okolností, vztahuje se to samozřejmě jen na ty
okolnosti, jež zůstaly sporny. Je tedy jen otázkou, zdali tu jde' o hospodářský celek, což požadovací právo vylučuje. Nemůže býti vzhledem
ke stavu věcí pochyby, že O' takový celek jde, nebo! ten předpokládá,
že zpachtované pozemky mají při sl)bě vše, čeho k samostatnému vedení
hospodářství třeba, zejména tedy nutné hospo,dářské budovy, a že tedy
pozemkový soubor sám ze sebe může ,býti obhospodařován a není k tomu
třeba střediska jiného.. Tyto podmínky však v tomto případě tu jso,u, jak
plyne z nálezu na místě samém. Že sna-ď hospodářské budovy nepostaČUjí, na př. stod'ola, nevadí, neb to S'; ,tává často i jinde; i u velkých
dvoril spatřiti lze zhusta stohy obilí, jež pod střecholu umístiti nebYlo
lze. OdvoJává-li se prvÝ sondce na historický původ této usedJosti, dle
něhož prvo{něpropachtován předkům žadatelovým jen soubor pozemků,
na němž budo,v nebyLo" a že budovy tyto teprv pachtýři sami vystavě.1i,bylo přece již tehdM oběma stranám jasno, že potřebné budovy
vystavěti se musí, jak se při každé kolonisaci dělo a děje, ježto bez nich
nelze souboi' obhospodařovati, a že tedy se již propachtem samÝm určil
soubor ten· za samostatný hospo,dářský celek; neprávem tedy prvÝ s'Ůudce
popírá, že se úmysl správy k tomu nesl. Třeba že zákon sám za příklad
hospodářských celků uváděl dvory a statky, jest v tom přece zahrnuta
každá usedlost, ovšem s omezením níže, vytčeným. Zemský zákon. pro
Cechy ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. "' rozdělení dědictVÍ při rolnickýeh držebnosteeh střední velikosti neboli o t. zv. právu dvorském
užívá výrazů usedlost, statek, dvilr střídavě a stelnoznačnč a vytYčuje
jakO' dolní hranici střední velikosti 5 ha (§ 1). Ovšem požadovací zákon
rozsiíři1 požadovacÍ· právo., jež v § 1 uděluje pouze na zemědělské pozemky, v § 2 také na stavební obytná a hospodářská:, jakož i dvorky
a domovní zahrádky, zkrátka na usedlosti (hOSpOdářské celky). Pakliže
v § 3 poslední odstavec požadovací právo na takovéto hospncjářské celky
vylučuje, je to zdánlivý odpor, který však se ukUdí snadno, hledí-li se
k nejvyšší výměře. požadovacímu právu dle § 3 (1) a (Z) podléhající,
která činí S ha s případnýmpřeby:':zm. 1 ha nedosahujkím: dle toho
lze usouditi, že požadovacímu' právu ,dle § 2 podléhají toliko hospodářské
celky, lnto výměru nepřesahující (ehall1pnické usedlosti). kdežto celky,
výměru tu přesallUjící, jsou dle § 3 poslední odstavec, který právě proto,
že myslí na celky větší, užil v příkladech výrazu "dvory a statky«, ale
vynechal usedlosti a chalu'py, z požaGlovacího práva vyloučeny, a to
ovšem celé, nevyjímajíc část S ha, nebo! zákon nechce usedlosti drobiti,
čeho·ž důkazem jest Už zákon o práJvu dvorském, jenž právě k zamezení
drobení byl vydán. Zde jde však o výměru asi 22 ha a tedy'o statek

při ně'mž 'p,o,žado-vací právo. ani na zákonnou výměr~ 8 ha nepřísluší:

Avšak, jak shora řečcno, správa velkostatku ve svém prvním vyjádření
požadovací nárok na požadované pozemky 8 ha a něco výslovně uznala.
Pakliže však vlastník, když jednou skutečnosti, tvořící zákonné podmínky požad'Ů,vacíhopráva pachtýřova doznal, by! i je'l]~.takc"'ie se ač
/\''(, \\~!di!ii?~''.
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v přihlášce tvrzeHY hyly, o nich n8yy-já~l}a-k-{} -ne,m dle
§ 15 po·žad. zák. má za to, že' pravdivost jich uznává, nemůže toto své
doznání vzíti pQzději zpět a námitky činiti, platí to také, a to tím spíše,
ještě i o uznání nároku požadovaciho, zvláště když ono není tu ničím
jin}Till, než uznáním, že všecky zákonné podmínky nároku toho jsou dány;
a nemohl tedy vlastník ani zde, bylo-li PÚVOdl1í uznání platné, později
nároku platně odporovati. Než dle § 15 (6) požad. zák. musí oznámení
vlastníka podepsáno býti jím samým neb jeho oprávněným zástupcem,
jenž nespadá nutně v' jedno s hospodá-řsko·u správou' vlastníkovou dle
§ 12 téhož zákona. Zde bylo podejJsáno za správu velkostatku lesmistrem
Adolfem N-em, i musí tedy býti vyšetřeno, byl-Ii Adolf N. oprávněným
zástupcem vlastníka, při čemž, nebude-li tu zvláštní listiny (§ 1028 obč.
zák.), bud'e dlužno míti na zřeteli, že zákonná plná moc správce řídí se
dle § 1029 o.!Jč. zák. NebyHi N. oprávněn, nárok uznati, nastává otázka,
zda nenastala pr'ekluse dle § 15 poslední odstavec požad. zák:K:dyby
se na ni přisvěďčilo, bylo by ono doplnční zbytečným, av'§ak přisviidčiti
na ni nelze, protože za doznané platí v případě prekluse jen ty podmínky
požadovacího práva, jež přihláška tvrdí, zde však jde o slmtečl1ost, vylučující po,žadovací právo, kter'á by tedy bývala v přihlášce musila uvedena býti záporným zPÍ!sobem, t. j. že nejde o hospodářský celek, ahy
prekluse byla nastati mohla, což se však nestalo.
Čís. 1922.
Určuje nebo zvyšuje podle § 353 ex. ř. útraty, jež povstanou provedením jednání, tvořícího předmět exekuce, jest soud povinen vyšetřiti
okolnosti, rozhodné pro výši oněch útrat.

o.~ozh. ze dne 17. října 1922,

1< I 1210/22.)

Usnesením ze dne 8. září 1920 stanovil soud prvé stolice na 60.000 K:č
náklady, jež vzejdou vymáhajícímu věřÍ'Íeli tím, že ku zmocnění podle
§ 363 ex. ř. předsevezme právní jedné;ní na účet strany povinné. Napotomní žádosti vYlláha'jícího věřitele, o zvýšel1í oné sumy o 10.000 K
s o u cl p r v é s tol i c e vyhověl, rek u r snl s o u d slyšev :z:halce, návrh zamítl.
Ne j v' y Š š í s 'O U cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

dcm,-n-a---ustanoveni .. §. 78- ex. ř. oprávně.no. dalŠÍ' šetření vÝsle·chem znalce,
jež nařídil soud stolice druhé k rekursu ,povinné dlužnice.
Čís. 1923.

Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
Uchazeč o příděl půdy nabývá práva na pudn teprve přídělem, nikoli
již žádostí. Hospodařil-li již dříve na statkn, možno mu dáti výpověď,
dokud mu nebyl příděl přiznán.
.
(Rozll. ze dne 17. října 1922,

I 1227/22.)

p r v é s tol i c e doručil pachtýři zabraných pozemkú výs o u d usnesení potvrď'iI, Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověj dovolacímu rekursu z těchto
S o. n d

pověď Státního pozemkového úřadu. Rek II r sní

dúvodú:
Pravda, že dle § 16 náhr. zák. nastane skutečné převzetí zabraného
majetku bez v.ýpovědi, hospodaří-li již na nemovito.stech, k převzetí urče
ných, osoby, jimž má se iich do,stati přídělem, tedy o·soby, jimž Státní
pozemkový úřad, jemuž dle § 1 příd. zák. přidělování náleží, přiděliti
Je hodlá. Již z toho plyne, že nále,ží do uváže'ní pozemJoo,vého úřadn,
zda-li se má výpově:ď dáti čili nic, a nemÍlŽe o tom rozhodovati soud.
jenžneníúřadem přidělovacím. Nápadník na příděl půdy nenabývá práva
napťtdú již žádostí, nýbrž teprv pří-dělem;
tvrdl-li tedy stěžovatel, že
podal přihlášku na pozemky, z nichž je vypovězen, nevad'í to níkterak
výpovědi, nebo! tím není j,eště dolíčeno, že se mu pozemků těch také
přídělem má dostati, t. j. že Státní po·zemko'vý úřad přihlášce jeho vyhoví
a pozemky sp.orné zrovna jemu a l1e jinému (§ 17 zák. příď.)přídělí.
Neibyl tedy předpis § 15 Porušen. Ostatně výpo'věď 'neva-dí nikterail<:aby
Státní po,zemkový úřad později sporné pozemky zrovna stěžovatelÍ nepři~ělil,. neboť, rozhodne-li se proto, pak jednoduše na vyklizení jeho
nale"hatl l1ebude a v držbě ho ponechá. Pro- ten případ vypověď arci je
bezPřed,mě,tna, za jakou i'i stíž'nost prohlašuje vůbec, nerozlišujíc pří
padnostI, ale pokud je hezpřed'mětna, není příčiny ke stížnosti, ježto pak
jí není stěžovateli nijak ublíženo·. Pro přípa-ď však, že úřad přidělí
pozemky ty jinému, bylo výp.ovědi nutně třeba dle zákona a opět se' jí
stěžovateli nekřivdí.

Důvody:

Podle druhého odstavce, § 353 ex. ř. vymáhající věřitel může navrhnouti, by povinnému dlužníku. bylo 'uloženo, by předem zaplatil útraty,
jež povstanou předsevzetím je'dnání, tvořícího, předmět e'xekuee. Má-li •
rozhodnutí soudní, vyhovující tomuto, návrhu, býti správné, musí dříve
vyšetřena býti náležitě výše těchto útrat. Když tedy firma Josef S.
jako stra'na vymáhaiící navrhla zvýšení trat, určených původně právoplatně na 60.000 Kč, o dalších 10.000 Kč, bylo povinností soudu, vyšetřiti,
zdali toto zvýšení jest odůvodněno. Šetření,předsevzaté za tímto účelem
soudem prvé stolice, bylo t"díž podle druhého a třetího odstavce § 55
ex. ř. oprávněno a rovněž bylo dle prvého odstavce § 526 c. ř. s. vzhle-

T<

Čís. 1924.

Náhradový zákon ze dne 8. dubna, 1920, čís. 329 sb. z. a n.

S1?olnpťt~obení okres.ního sondu při výpovědi osobě hospodaříCí (§§ 12,
18 nahr. zak.l obmezule se pouze na doručení výpovědi. Vlastník nehOSPOdařící nemůže si do doručení výpovědi stěžovati. Stížnost lze podati
jen z důvodů I§§ 12-2,5 náhr. zák.
~ři t. zv. vlastnictví děleném jest doručiti výpověď vlastníku \lOžitkavernu.

(Rozh. ze dne 17. října 1922, R I 1238/22.)
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]1rtlZ byla-vi' PO-v čJ StátníhG pezcmk-0v-élw-- ze zabraného svěřenského majetku doručena požitkovému vlastníku, bylo o' b ě man i ž š í m i s o u d y potvrzeno, Ne j v y Š š í m s o udem z techo
'

Usnesení okresního -'SOUdU,

úřadu

důvodů:

Výpově'ď dává Státní pozemkový úřad osobě hospodařící (§ 12 a 17
zák. náhr.) a doručuje ji s k r z e o k f' e sní s o u d (§ 18 téhož zák.),
tento tedy nemá nic ji'l1ého činiti, než pO,U'ze ji doručiti, zejména nemá
oprávněno-st a zákonnitost její zkoumati a 'nemůže ji tedy zamítnouti
a vůbec krom zařízení doručení nějakého jiného opatření 'o ni činiti.
To plyne nejen z toho, co; již citováno, ale i z dalšího předpisu § 18:
soud doručí ihned výpověď osobě hospodařící (odst. 2), což je kategorický rozkaz, jenž by nebYl možným, kdyby okresní soud mělo, výpovědi
rozhodovati a tedy Po případě ji zamítnouti, neboť, zamítáccli se, tedy se
vypovídanému nedoručuje, nemáť to smyslu. Dále to plyne také z § 20,
dle něhož 'je stížnos tpouze proti v Ý p o věd i a nlkoU proti nějakému
usnesení okresního soudU', neboť když okresní soud výpověď doručiti
musí každým způs.obem, jiného účastenství však v celé věci nemá, není
ani možno, ,aby se mohla stížnost jeho, úkonu týkati, vypovězenÝ jím
stižen cítiti mohl. Zkrátka výpověď ,ďává Pozemkový úřad, ale zákon
chce, aby donrčení vykázáno bylo třetím nestra'l1'ným úřadem, protože
je to velmi důležité datum, oei něhnž běží lhůta výpovědi [§ 18 (3)], a volí
k tomu okresní soud: soud prolo, že i stížnost proti výpovědi přtkázal
k ro·zhodování soudu sboroNé prvé stolice, a okresní proto, že jen ten.
se takovými úkony na žádost jiných úřadů zabývá, jsa k tomu již lokálHostí sídla svého povolán. Ale více nic není okresnímu soudu uloženo,
rozhodnutí o- v,Vcpovědi mác teprv soud rekursní (§ 20). Je to zneuznávání
jasného předpisu zákona, tvrdí-li stěžovatel opak. Výpo,věď dá v á sc'
Pouze' osobě hospodařící, do r u~ u j e s e však také vlastníku, je'-Rl
tento rozdílným od osoby hospodařící [§ 12 oproti § 18 (2)], stížnost však
má jen 'osoba hospodařící, nikol,i i vlastník jako takový (§- 20). Důvod
toho je ten, že vůči vlastníku nehospodařícímu jest poměr dostatečně
vymezen již záborem a poznámkou 'Převzetí, a jde jen o to, by osoba
hOSPodařící mohla býti z nemovilosti vyklizena, třeba-li exekučně (§ 20
poslední odstavec n. zn.): proti nehospodařícímu vlastníku výpovědi ·tedy
k ničemu potřebí není, ale on musí o 'll í v ti d ě t, má'ť zájem na tom, co
s hospodaříCÍ' 'Osobou bude, proto'že' právě on je s ní v ·právním poměru,
ja,ko na 'P,ř. s pachtÝřem, o němž musí vědět, jak dlouho na nemovitosti
zÍlstaue, už k vůli pachtovnému, kterým mu pachtýř. po čas pachtu je
povinen. Z toho ale dá se posouditi,kdo má býti vyrozuměn, když vlastnictví jest dělené, zda. t. zv. vlastuík požitkový či t. zv. vlastník vrchní.
Zajisté že jenvlastníkpožitkový, jemuž jedině hospodaření přísluší, má
zájem na tom, co, s hospodařící 'Osobou bude, nebDi jen on mohl hnspodaření na ni,: p:řcvésti, jen on múž'e s ní býti v právním poměru na př.
s 'pachtýřem. Dlužno tedy říci, že předpisn zákona [§ 18 (2)] o doručeni
vlastníku je vyhověno, když doručeno vlastníku požitkov6mu. Avšak
i kdyby vlastník, jenž vyr'Ozllmen býti má, vyrozuměn nebyl, netvořilo,
by to příčinu, aby výpověď byla zamítnuta neb rušena, nýbrž. bylo by

jen rekursnÍmu soudu důvodem, aby třeba z moci úřední doručení k rukám vlastníka okresnímu soudu U'!ožil, neboť přísluší-li rekurs jen osobě
hospod"řící, může ona uplatňovati porušení předpisů O' výpo:vědi jen potud,
pnkud sama se tím stíženou býti jeví (§ 9 nesp. říz.), zájmů cizích hájiti
povolána 'není. Pravda, že' dle § 3 zák. o pOZ. úř. zastupuie Pozemkový
úřad na veuek jeho předseda nebo náměstek předsedy, ale tím nijak ještě
není řečeno, kdo 'má púdpisovati podání, s agendou spojená, neboť to jest
již věcí vnitřního zařízení Pozemkového úř,adu, jímž se strana stížena
dtiti nemÍlže, protože se to jejích práv ne,dotýká. Zde dosti jest, že' podání pO,chází o·d Pozemkového úřadu, což stížnost ani nepopírá. Stížnost
podána býti může dle § 20 jen z důvodu, že nešetřeno předpisů zákona
náhradového o výpo'vědi t. j. části I. c) nebo-li §§ 12-25, nelze ji tedy
padávati z důvodu, že' nešetřeno jiných předpisů téhož zákona nebo
dO,konce předpisÍť zákona jiného než náhradového, zeiména tedy ne z toho
důvodu, že nejsou posud rozhodn'uty OÍ<ízky § 3 lit. a) a § 11 záborového
záko'na, otázky to, jež rozhoduje Pozemloo,vý úřad § 7 čís. 1 a § 1 J čís. 1
zák. o' poz. úř. a nikoli soud, a jež nejson upraveny ani d'otčeny v§§ 1225 náhr. zák., takže ať se věc v nich jakkOli má, o nešetření těchto parazralů nemŮŽe býti řeči. Ostatně podléhají záboru a tudíž i převzetí (§ 5
zábor. zák., § 2 zák. náhrad.) i nemovitosti § 3 lit. a) a § 11 záb. zák. tak
dlouho, dokud nebyly praV'oplatným výrokem Pozemkového úřadu ze
záboru vyloučeny, pokud se týče propu'šitěny a může se vyloučení neb
propuštění státi kdykoli i po výpovědi, i není proto v §§ 12-25 náhr.
zák. uve'd'eno jako podmínka výpovědi.
Čís. 1925.
Při vyměřováni bolestnébo jest přilůížeti též k osobním poměrům
pOškozeného a ke kupní síle peněz v době vynesení rozsudku prvé stolice.

O'<oz)J. ze dne 17. října 1922, R:v I 267/22.)
Žalobce. prokurista banky, utrpěl dne 30. le,dna 1919 při prohlídce
továrny žalovanéspoleč'llosti těžký úraz. Rozsudkem ze dne 12. září 1921
přiznal mu procesní soud prvé stolice bolestné 15.000 Kč.
O d vol a c í s o u d rozsudek po'tvrdil. D ů vod y: Odvolatelka vytýká,
že soud Il,rvé stolice přiSUzuje bolestného 15.000 Kč, opírá se o ocenění
bolestného znalci, ačkoliv tito k tomu povoláni nejsou a bolestné určiti
má soud sám. Znalci odhadli bolestné vzhledem na nynější ďevalvaci peněz
a, poněvadž prý pro výši bolestného rozhodna jest doba úrazu, 30. ledna
1919, bylo by dle kursu koruny česI,:oslovenskév Cui-ychu v době té
přiměřeným a dostatečným bo1estné 3.600 K·č. Odvolání dlužno v tO,m llři
svědčiti, že není věcí znalcu výši bolestného odhadnouti a že toliko o intensitě a trvání bolestí, s úrazem spojených, jak toho soud prvé stolice
také jen žádal, měli býti slyšeni. Soud prvé stolice neopírá své rozhodn~!í "0, Výši bo1estného jen o p>osudek znalců, nÝbrž, uvažuje' okolnosti,
Z]lstene v rozsudkU' mczitímním, dále zjištění trvání a sílu bolestí, sociální
posta vení žalobcovo a kupní sílu peněz, určil bo,lestné na 15.000 Kč
a podotkl jen, že nemá důvodu, aby se odohýlil od posudků znalcít, kteří
touž čústkou bolestné ocenili. Stano,vi! tedy soud prvé stolice výši bolestCivilul rOzhodnuti IV.
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lléllO samostatně (f neprcnecnal Je, JaR odvoiatefK"a--·ovšC"m neprávem
vyt~'ka, znalcům. Nesprávné posouzení vidí -odvolání v tom', že soud prvé
stolice vzal zřetel na sociální postavení žalobce jako významného úřed
níka velkého bankovního ústavu, ačkoliv bolesti mají prý bHi u každého
člověka stejně oceněny. Výtka ta není odůvodněnou. Dle § 1325 obč. zák.
má poškozený nárok na bo,lestné, přiměřené vyšetfeným okolnostem.
Odškodnění za vytrpěné bolesti mož'Ilo jen tel1dy 'označiti za přiměřené,
přihlíženo-li mimo intensi!u a trvání bolestí tělesných i k osobním po-mčrú 'polš1kozeného. NebQť energie vůle, snášeti bolesti, tudíž i citlivost,
není II všech lidí stejná, úraz nepůsobí Ll" každého stejné účinky, nýbrž
účinky ty závisejí z velké části na poměrech, v nichž poškozený žije
a bolestným má se právě umožniti, aby si poškozený zjednal pocit uspokojení a tím vyrovnal vytrpěné bolesti. Nakládání stejné bez ol11eclu na
osobní poměry poškozeného bylo by nespravedlivým a nevyhovovalo by
účelu bolestného. Odvolání tvrdí dále, že -nerv osa, u žalobce ziištěná, jest
sam0z,řejmým násle,dkem zaměstnání žalobcova }a:ko člo-včka duševnG
pracujícího. Avšak žalovaná nejen, že ve sporu netvrdila, Hm méně prokázala, že žalobce před úrazem bYl nervosnÍm, nýbrž opak toho, že
žalobce před úrazem byl úplně zdráv, jest prokáz§m výpovědí znaleckého
svMka MUDra K-a, jeho·ž výpově'ď odvolání po:ukazem na lékařskou
literaturu marně snaží se otřásti, jakož i posudkem znalců a soud prvé
stolice to také v rozsudku mezitilnním zjiMi!. Poukazuje-li odvolání
k tomu, že devalvace peněz v 'době vynesení roJzsudku nemúže b}Tti
směrodatnou, nýbrž jen v době utrpěného úrazu, poněvadž by prý i so·ud
vyšší při pokračování devalvace musil vyšší bolestné přisouditi, vytýká
žalobce, že bylo věcí žalované, bolestné zaplatiti hned po, utrpěném úraze.
Odvoláni také přel1líží, že soudy vyšší přezkoumávají rozsudek jen úa
po·dkl"du soudem prvým v době rozhodnutí zjištěném.
N e j v y Š I§ í s ó u d nevyhověl dovo,lání.
Dů'vody'

Dovolání, opírající se jedině o dovolací dÍlvod § 503, čís. 4 c. ř. s., nelze
přiznati o-právnění. Výtky, které dovolání činí v tomto směru napadenému
rozsudku, jso.u v podstatě tytéž, jež. žalovaná strana již odvoláním uplatii.ovala a jež byly již vYvráceny rozhodovacími důvody druhé stolice.
Nejvyšší soud poukazuje tedy na tyto důvody, k nimž ještě' do-dává toto:
Není sprrávným názor žalované strany, že bolestné má se vyměřiti podle
kupní síly peněz v době úrazu, nikoliv po-dle kupní síly v době vydání
rozsudku, protože bolestné jest náhrado·u za ntrpěnébolesti a znamená
jednak pohledávku žalující strany, jednak peněžní dluh druhé strany,
vzniknuvší dohou úrazu, a že již z toho. dúvodu tato pohledávka pokud
se týče dluh nemohou býti změněny pozdějšími skutečno'stmi, kde·žtD
změna kupní síly pleněz jde od doby úrazu na nebezpečí věřitele. Přede
vším není případno, že bolestné jako náhrada za utrpěnéboles!i jest co
do své výše určeno. ,již dohou úrazu. Nárok na bolestné má stee původ
v úrazu, avšak pro, určeni výše jeho jsou směrodarn}Tmi následky, jež

teprve· dle vyšetřených okolnosti se zjišťují, a teprve na základě tohoto
zjištění mÍlŽe bolestné býti r o z S u cl k e m určeno. Právě pro 10, že bolestné dle povahy své a účinku svého poškozenému má umožniti, by si
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stolice první a třetí více než druhá, stačí pou aza I na ,o, ze. se ve
vyšších stolicích nejedná 'o samostatné, na rozsudku prVDl StO!lC~ ~e>
záy,islé vy'měřenÍ holestného, nýbrž o přezkoumání rozsudku, prvr:1 st?hce,
vyneseného dle stavu veci v {lo,bě vynesení r?zsudku prvnl sto-hcc. ~ak~
též. iest nemístnou námitka, že žaiobce' 'pr1T sam spor protahoval, pokud
se t~čeoP()zděné podání žaloby zavinil, a že již proto nemá nároku, by
byl při vyměření bolestného vzat zřetel na kupní cenu pc'něz v době
vynesení wzsudku, -nebol, ·nehledě ani k tomu, že tvrzení o protah~vam
věd je nepřípustnou novotou, není ve spise,ch vo~ory pr? !uto do~m~e?-~u:
S hlediska nesprávného pl"ávního pOSOllzem veCl dovolam koneone Jeste
vytýká, že ob~ nižší sto.lice při vyměřen~ bolestného nep;ávem berou
zřetel i na soc.iál'l1'í postavení ž,alobcovo, ackohv totn, steme Jako maJetkové poměry poškozeného, vzhledem k rO,vnosti všech občanů před zákonem musí zůstati mimo úvahu. Nc'ž, od volac.í' soud, jak vidno z obsahu
rozhodovacích -dúv:o,du, nevyslOVUje, že žalobci přísluší. nárok na vétší
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bolestné pro jeho sociální postavení, nýbrž vychází ze st.noviska, že
pro vyměření bolestného jsou směrodatnými nejen síla a trvání bolestí
tělesných, nýbrž i osobní poměry poškozeného., na něž nepříjemné a škodlivé následky úrazu působí. Tento nárok pak o.dpúvídá zákonu, jelikož
bolestné dle svého účelu má býti vyměřeno dle vyšetře'ných okolností
a jen souhrn těcht:o všech uvedených následků umožňuje posouzení, které
příjemnosti a s jakým nákladem mOllOll" u jednotlivých osob přijíti
v úvahu.
Čís. 1926.

Není třeba, by dovolatel, uplatňuie dovolací důvod čís. 2 § .503 c. f·. S.,
navrhl i zrušeni rozsudku prvého soudu.
Dovolací spis nemusí obsahovati pojmellování dOVOlacího soudu.
Kdo nemůže vrátiti vypůjčené věci, jest povinen, by nahradil jiCh cenu
V době, kdy je měl vrátiti.
(Rozh. ze dne 17. října 1922, Rv I 432/22.)
Žalobce zap,ůjčil žalovanému v roce 1918 dva kožené kufry s tím, by
je žalovaný po svém příchodu domll vráti!. Navrátiv se domú, zaslal
žalovaný roku 1920 žalobci dva proutěné kufry, jichž žalobce 'ne'lJřijal
a domáhal se žalobou vrácení dvou kožených kufrů, po připa·dě náhrady
1100 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, shledav
alternativní požadovanou náhradu přiměřenou vzhledem k poměrům nyněj
ším. O -d vol a c í s o u' d rozs'udek potvrdil.
Ne j v Y SI Š í s ,o II d nevyhověl dovolání a uvedl v otázká'ch, o 'něž
tu jde,
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Žalobce vytS'ká v dovolací odpovědi, že dovoJací sp,is neobsahuje
ná vrhu, by rozsudek prvého soudce bYl zrušen, a že tedy nevyhcvuje prý
ustanovení § 510 c. ř. S., dle' ně'hož dovo.]ací soucl má zruših nelen rozsudek drllhé stolice nýbrž i ro,zsudek prvého soudu, když rozsudek
onen musí být! zruše~ podle § 503 čís. 2, c. ř. s. a :ořejmě třeba jes! dal~ího
jednání v první stolici by spor mohl stah se zralym k rozhodnutL Vytka
tato jest nedůvodna: neboť v dovolacím spise žalovaných .obsa:i)ený
návrh aby rozsudek soudu odvolacího byl zrušen, vyhovuje předpisu
§ 506 'čís. ;) c. f. s. a souhlasí s s§ 502 a 503 c. ř. s., dle nichž pouze' rOzsudek soudu odvolacího' a nikoli rozsudek prvého soudu je předmětem
dovolání, aniž návrh onen je v nďp,oru s § 510 c. ř. s.; dle půvo,dního
doslovu § 510 to,tiž dovolací soud byl v případě vadnosti řízení dle § 503
čís. 2 c. ř. s. ponzeoprávněn, zrušiti rozsudek soudu o;dvolaclho',;nikoliv
též soudu prvého, toto ustanovení jest nyní dop!něno po,:ze nanzenu.;',
aby dovolací soucl, je-li zřejmě tř,eba dalšího jednaní v prve stohcl, zr_uSl!
též rozs'udek prvé stolice, ale zákon nečiní podmínkou tohoto zruse'lll
phslušný návrh dovolateIův. Další žalobcova výtka, j,e ďo::,olatelé obr~:
cejí se dovoláním na Nejvyšší soud v Praze a ne v Brne, Jest rOvnez
nedúvodna, neboť tu jde jen o nedůležitou formální vadu, ponevadž pOodl:
§§ 3 a 4 j. n. jest P/ro celo.u říši jen jeden jediný c1o,volací soud, totrz
Nejvyšš;í sou'd, i'ehož sídlem toho času jest ovšem B::,o a ni~oli Prah~,
a podle § 506 c. ř. s. spis dovolací na mzdH od § 467 CIS. 1 c. r. s. tykaJIcího se spisu odvolacího, nemusí vúbec obsahovati pojmenování dovolacího soudu. Není tedy zákonného důvodu, by dovolání žalov~ných byl~
pro formální vady odmítnuto nebo, k doplnění a k oprave vraceno',
a dlužno rozhodovati 'O nčm ve věci samé. Ža:lovaní s hlediska § 503 čís.
4 c. ř. s. 'pmjevují mínění. že' měla býti vzata za základ rozhoduutí s?c:.r~
cena kterou kufry měly v době, kdy je žalo.bce koupil. Tomuto mmem
vša'k nelze přisvědčitL Do,ba, kdy žalobce kufry koupil, jest nerozhodna
pro určení výše eventuálního peněžního nároku žaloboo,va, neboť nem~ho~~li
žaloVfťní vrátiti žalobci vypůjčené kufry, povmm JSOU dle § 9790hc. zak.
jemu nahraditi škodu tím vzešlou, tedy, dle §§ 1323, 1324 a 13~2 o~č. zák.
zaplatiti mu aspoň obecnou cenu kufru ve smyslu § 305 obe, zak. a to
době:
nikoli cenu, kterou měly v době. kdy žalobce si je koupi!, nýb:,ž
kdy kufry mají býti žalobci vráceny. Vždy! pndle § 1323 obc zak. ma
býti náhradou škody včc uvedena v dřívější stav, tedy má býti ž:,lobc'
umožněno, aby si koupil jiné kufry téhož druhu a téže jak3sti, ~Ie ~ 133~
obě. zák. pak má býti nahražena obecná cena, ~terou mela ;rec ':., dobe
poškození, což v tomto sporu, v němž nejde
nahradu za vec po~ko'ze
uou 'li}Tbrž 'o náhradu za půjčené vě'ci pro případ, že nebudou vraceny,
dluŽno vztahovati na dobu, kdy vrácení půjčených věCí státi Se má.
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Čís. 1927.
Konto-W.
.
Prohlásil-li komisionář, že vstupuje sám do obchodu, zaujímá nadále
vÍ/či konlitentovi postaveni kupitele (proďatele).

(Rozh. ze dne 17. října 1922, Rv' I 477/22.)

žalované karlovarské iiháice tuzemské b~nky, by
prodala na burse cenné papír,,:, valuta, k." ~ni 15., února 1919. Zalo~a~á
ieho- pnkazu preUlma od neho akcJe na Jeho uvel
ozna'Inl'la z'alobci 'Jže k ~'
za aS.JOD K. Žalobě o zaplaoení 35.000 Ke bylo, vyhoveno s o u d y v sec h
tří s t o I i e, Ne j v y Š š ím s o ude m z techto
v

"

v

důvodů:

Příp'ad, o nčmž jedná tře t i odstavec ,čl. 376 obcll. zák;, nepř.ichází
zde v úvahu neboť odvolací soud ve shode se soudem prVlll stohce vychází z práv~ího předpoklad'u, že se žalovaná stala přimou smluvnicí dle
p r vn í h o odstavce čl. 3760,bč. zák. tím, že koupila s"'ma od žalobce
cenné papíry, jiohž prodej jí jakO' komisionář ce byl svěřen, - a .žalovaná
v dovolání neodporuje tomuto právnímu předpokladu, napadallc tohko
důsledky odvozené z něho souelem odvolacím, jakožto právně: mylné
(§ 503 Čí~. 4 c. ř. s.). Než výtka ta jest bezdůvod'ná, názor odvolac~ho
soudushodnje se s právním stanoviskem, jež nejvyšší soud v' podobny ch
sporech 'o,ďpočátku důsledně zauiímá, a od něhož ustoupiti ani v tomto
případě neshledává příčiny, když vývody dovolacího spisu nejsou s to,
by je zvrátily. Ne'ivyšš:ímu soudu. není neznámo, že jsou v literatuře
up'latňovány také názory .odchylné (hlav'ně v Oriinhutově Knize: "Recht
delS- ~olmmissio-nshandelsJ), al,e ·příslušné vYv.o,dy nezdají se nejvyššímu
soudu býti toho rázu, že by vylučovaly správnost jeho opačného názoru,
opíraného v podstatě o' výkla,dy, obsažené ve Staubo.vě - Piskově komentáři k obchodulmu záknnníku, jichž žalovaná sama se dovolává,
z nichž cituje vša'k jen to, co sel jí hodí, pomfjejíc tú, co poráží její názor,
jakož i
vývody v Cansteinově učebnici obchodního práva. Dospívá! onen
spisovatel v §§ 10 a 16 k čl. 376 přesvědčivě k úsudku, že "komisionář před
ll'rohlášením, že vstupuje, doohchodu, a pIi tomto prohlášení má povinnosti komisionáře, po pruhlášenÍ však má postavení kll pit e 1 e nebo
prodate'le dle povahy obchodu, uzavřeného na základě smlouvy komisio,nářs1ké« a že »právní poměr PO' prohlášení jest ten, že došlo mezi komitentem a komisionářem ke k u p 'll í smlouvě a to, za podmínek příkazu
komisionáři daného". Cansteiu pak v II. svazku str. 241 pozn. 115 připo
míná, že )kO'misionář má před prohlášením, že' vstupuje do .nbchodu,
při, něm a po něm povinunsti a p1ráva komi'Sionáře, po prohláš,ení však
zároveň postavení prodatele nebo ku pit e I e, pokud však obě tato postavení nelze uvésti v soulad, platí po prohlášení pravidla o k u ll' ll".
Vychází-Ii se s tohoto! právního stanoviska, jež, jak již uvedeno, sdílí soud
dovolací, nelze dospěti k jinému závěr'u, než k tomu, k němuž došel soud
odvolací, totiž že žalovaná je-st přímou; k II pit e 1k o ll; - že jest povinna
platiti (zaplatiti kupní cenu) dle čl. 342, 324. 325 obell. zák. ve svbm
sídle, t. j. v Karlových Varech, a dle § 6 zákona ze dne 10. dubna 1919,
čís. 187 sb. z. a ll. v korunách československých, _ že, j}rodala-li ona
papíry na vídeňské burse, nese sama škodu s tím spojenou; _ a nemi,že
se odvolávati na nařízení vlády ze dne 6. února 1919, čís. 57 sh. z. a n.,
poněvadž v poměru mezi ní a žalobcem nejde o pohledávku, vzniklou
z prodeje cennÝch papírů v cizozemsku ..

°

903

902

Čís. 1928.
Třebas manželka ve smíru při dGbrovolném rozvodu od stolu a lože
prohlásila, že majetkové požitky smírem jí poskytnutými jsou uspokojeny

všeclmy její nároky, má nicméně nárok na další vyživovací příspěvky,

zhoršilY-Ii stl PO smíru její osobní a

měnové poměry.

(Rozh. ze dne 17. října 1922, Rv I 539/22.)
Smírem ze dne 17. května 1912 při dobrovolném rozvodu 'fr.anžclství
DlCI stohl a lože zavázal se manžel, že k odbytí všech nároků manželky,
ať nž jí příslušejí z kteréhokoli ,dúvodu, zejména k odbytí nároku na
v~ržiV'né, bude jÍ platiti' doživotně měsíční v Jl ž i v () ,/ a cíp ř í s p ě vek
50 K a k odbytí 'nároku na vráceI1'í včna že ji zaplatí 2500 K manžehka
prohlásila l)ak, že tím jsou uspokojeny všechny její nároky, pocházející
z kteréhojcoliv dfrvodu a že žádných dalších nárokú nemá. V roce 1920
manželka těžce onemocněla a stala se trvale nescllOpnou konati dosavadní kancelářskou sl,nžbu. Domáhala se proto jakož i vzhle,dem k poklesu
měny na m.anželi zv~9šení vy~ivovacich př'íspčvkú o 35,0 Kč mcsíčně.
Za řízení v prvé stolici bylo manželství rQzloučeno. Pro ce sní s o II d
p r v é s tol i c c :%alobu o zvýšení výživného odmítl, maie' za to, že
smír, jejž manželé při rozvodu uzavřeli, jest nezměnitelnSrlTI, že jím byla
odstrančna zákonná vyživov"cí povinnost manželova (judikát čís. 244)
a že tu není vzhledem k onomu smírU' ani důležitých dllvodú ve smyslu
§ 19 fozl. zák. O d vol a c í s o 'll d uznal dle žaloby,
Ne j vy Š š í s o u II nevyhověl dovolání.
l)rlvody:
Svrávně soud odvolací usuzuje ze smíru, že' si 'manželka tímto smírem
zachovala nároky na výživu, 'oV'š:em ale jen na v}"živU' v určité v~rši,
nehať měsíční příspěvky po 50 K jsou ví'slovllě ve smíru označeny jako
příspěvky na výživu, nikoli však jako příspěvky, které by úplně stačily
na hrazení veškerých nákladú s manželčinou v-srživou spojených. Z toho
však nelze vyvozovati, že se manželka žalova'ného vzdala veškerého
nároku na zákonné v}'živné a ž:e ani za podstatně změ:nenýeh vyživovací-cli lJomčrů, jako jsou poměry válkou vyvolané, nemůže vzhledem
k jich nc-předvfdatelnosti žádati novou úpravu vyživovacího lJřís.pěvku.
Má zajisté vzhledem k ustanovení § 1389 obč. zák. právo, žádati. by jí
byl vyživovací příslJěvek zvýšen tou měrou, jakou se změnil p'olfI'!čr pří
spěvku 50 K. jaký hyl k tehdejším nákla,dÍ1m, spojeným s její tehdejšÍ
měrou životních potřeb, k nákladúm, které vynaložiti třeba ,nyní na
hrazení míry živntních potřeb za změněn"irch nynějších válkou vyvolaných poměrú. Avšak i dle .~ 19 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320
sb. z. a n. může žalobkyně z důl e žit Ý c hd fl vod ů ž"dati za nové
spořádání majetkov}Tch PCHPčrů p,ořadem -práva, na př, když se změní
manželovy p.o'l11ěry ncb její tou rrěrou, kterou nebylo lze předvídati
a která by byla jistě smír jinak utvářila, kdyby ji bylo bývalo lze před
vídati. Není ted;{ dovolacího důvodu mylného právního posouzení věci.
Jinou jest otázka, zda se skutečně a podstatně zncčnily v ""prospčch

iillebkyně její vyživo"i.:ací pOI11~ry. ~a~()bk:v~ě- :ama r:et;rrdí, že ~se maj:~
kové ,pOIllČr}' žalovaneho valne zmemlY, 'nybrz dOill'8Jha se zmeny VyZlvovacích příspěvků z toho důvodu, že kupní síla penčz v roce 1921 v poměTu ke kupní síle z roku 1912 se změnila tou měrou, že tato kupní síla
klesla na desetinu, tak že by příspěvek na výživu měl býti desetkrát větší
nežli byl roku 1912. Mimo to domáhá se zvýšení vyživ'Ovacího příspěvku
Lz toho důvodu, že následkem nemoci se stala k výdělku nezpÚsobilou.
Odvolací s0ud zjistil, že žalobkyně v letech 1917 až 1921 každoročně
2 _ 6 mčsÍcú pro nemoci musila použíti nemocničního léčení a zjistil,
že trpí bronchialním katarrhem s opakující se vysokou horečkou, a že
tím způsobilost její k výdelku zauilda, a to dle pravděpodobno,sti trvale
zanikla. Nelze mluviti o neúplnosti fízení z toho dúvodu, že není úplně
zjistčna trvalá nezpúsobilost žalobkyně 'k výdělku, stačí, že na ten čas
je zde úplná nezpúsobilost k výdělku a bude věcí žalovaného, by později,
chtěl-Ii by docíliti změny v příspěvcích vyživovacích, po případě dokázal,
že nezpůsobilostžalohkyně k výdělku pominula. Zda synové žalovaného
mají příjem nějaký čili nic, nebylo třeba zjišfovati, poněvadž žalobkyně
neopírá žalobu o tvrzení, že: majetkové poměry žalované se z}epšily.
Soucl odvolací není vázán výrokem procesního soudu' při stanovení peníze dle § 273 c. ř. s., múže volně stanoviti dle svého uvážení jiný peníz,
ovŠ'em na základě zjištění prvého soudu, aniž potřeboval opakovati dů
kazy prvým soudem provedené. Nebylo potřebí zjišťovati, zda žalobkyni
rl1úže jej! otec podporovati, čili nic, ne'bof otcova povinnost je podpúrná
a nastuPuje teprve, když by manžel pomoci poskytnouti nemohlo. Zjišfo, vání příjmŮ žalobkyně bylo zbytečným, když odvolací sO'lld zjisti!, že
Se živila v posledním čase jako účetní a stenotypist'ka a že dle vysvěd
čení .nemocničního jest výdělku neschopnou. Že zde o ně~akÝTh vedlejších
příjmech žalobkyně řeči hýti nemůže, jest na bíledni.
Čís.

1929.

VplacenÍ peněz složenkou šekového úřadu poštovního má týž účinek,
jako by placeno bylo majiteli účtu, jakmile peníze byly vplaceny 11 poštovwho úřadu4
'
Dlužník není povinen, by o vplatu ihned vyrozuměl věřitele.
(Rozh. ze dne 17. října 1922, !(v II 206/22.)
Dle smírn mčl žalobce zaplatiti dlu'h dne' 5. listopaclu 1921. Ježto tak
podal žalovaný dne 28. listopadu 1921 exekuční návrh. Při výkonu exekuce dne 6. prosince 1921 pfedložil žalobce složenku poštovní
spořitelny, dle níž dne 26. listopadn 1921 dlužn}' peníz u poštovního
úřadu vplatil, načež, když dluž'ník zapIatil i útraty exekuční, byla exekuce
zrušena. Jeho žalobě o náhradu těchto útrat pro c e sní s o u d II r v é
s t o I i ce vyhověl. D ů vod y: Jde O' to, zda placení na banku poštovní
slože'nkou bylo hotovo. Zalobce z obchodního spojení se žalovaným niě!
v zásobě složenky a použil jedné z nich lk zaslání peněz na banku, 'která
má účet II pnštovního šekového úřadu v Praze. To znamcná, že hanka
a poštovní šekový llřad v Praze jsou zmocněnci žalovaného. Nerozhoduje,
kdy žalovaný uvědomčn byl o dojití peněz, nS'brž kdy octl se v držení
nenčinil,
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zaslaných peněz. Soud shledal, že žal"bce dne 26. listopadu 1921 řádn~
zaplatil celý svůj dluh, tedy ještě před podáním exekuční žádosti placení
bylo hotovo. Žalobce nemůže nésti následky opozděného uvMomění
o složení peněz, nemá též dle zákona zvláštní povinnost uvědomiti svéhG
věřitele o době placení. Žalobce nezavinil podání exekurní žádosti. Povinností žalovaného, 'který zaiisté před 6. prosincem byl v držení pe?čz,
bylo, aby postaral se zavčaso· to, aby k výkonu exekuce ned"šlo (§ ~
čís. 6 ex. ř.). Pokračo,val-li v ní, sluší v tom spatřovati jeho zavinění.
O d vol a c í s o u,d žalobn zamítl. Důvod y: Bylo zjištěno, že žalobce
lhůty platební, poskytnuté mu exekučním titulem do 15. listopadu, nedodržel a dlužné peníze žalovanému složním listem, znějícím na účet filiálky
L. dne 26. listopadu u poštovního úřadu ve V.poukázal. Jest také zjištěno,
že žalovaný podal žádost za exekuci dříve, než peníze obdržel a než
d,ostal uvědoměni o. zaslání peněz. Z těchto zjištění plyne, že žalobce byl
od 16. listopadu s placením v prodlení, a musí proto hraditi útraty exekuce
(§ 1334 obč. zák.).
Ne j v y Š š í s o u cl obnovil rozsudek prvé!Jo soudu.
Důvody:

Výtce nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. ,I c. ř ..s) nelze
Jest lhostejno, že smírem ze ,dne 19. října 1921 nebyl.o
stanoveno, že zaplacení má se státi složenkou poštovního úřadu šekov'éh.o,
rozhndným jest pouze, že tento zPŮS.ob placeni nebyl V'yloučen. Když
žalovaný, jak nesporno, odevzdal v dřívější době žalobci složenky poštovního úřadU' šekového, bylo nepo,chybným, že žalobce byl oprávněn
užiti složenek těch ik placeni dluhu. Ustanovení smíru, že má placeno
býti žalovanému, nemělo toho V}TZnamU, že by jemu osobně bez sprostředkování pdštovního úřadu mělo býti placeno, nebo že by nemělo býti
použito složenky, jím žalobci odevzdané, dle níž mohl 7"alobce platiti ve
prospěch účtu žalovaného k rukám filiálky banky. ChtčHi žalova,ní'
vyloučiti lenlo způsob placení, měl ,(0 vzhledem k tomu, že žalobci před
tím odevzdal k použití složen'ky na onu banku, znějící, výsl(}vně vyloučiti. K'dyž tedy žalobce dne 26. listopadu 1921 zaplatil dlužný peníz, použiv této složenky, zapJatU jej platně a způsobil tím zánik pohledávky
žalovaného. Poštovní úřad šekOVJT jest totiž dle svého zařízení zmocněn
cem majitele účtu (Zák. ze dne' 19. listopadu 1887, čís. 133 ř. zák., min. nař.
ze dne 22. listopadu 1887, čís. 134 ř. zák. a zák. ze dne 11. března
1919, čís. 140 sb. z. a n.), takže vplacení peněz složenkou šekového úřadu
poštovního má dle § 1G17 obč. zák. týž účinek jako by placen<> bylo
majiteH účtu, jakmile peníze byly u poštovního úřadn vplaceny. Poněvadž
majitelka účtu, filiálka banky, byla rovněž zmocněnkou žalovaného,
měl(} žalobcovo placení ze, dne 26. listopadu 1921 složenkou poštovního
úřadu šekového týž účinek, jako by v tom okamžiku bylo placeno přímo
žalovanému, takže placením tím pohledávka zanikla a exeKuční návrh
žalovaného ze dne 30 ..Iistopadu 1921 nebyl oprávněn. Není záko'nného
nařízení, dle něhož by dlužník, zaplativšídluh poštovním úřadem šekovým, musil o učiněném vplatu zpraviti ihned v:ěřitele, by se uchránil
Následků případné exekuce. Nebyl proto žalobce povinen, zpravUi žalovaného o tom,- že použil srožetlky poštovního. úřadu šekového k zaplacení
upříti .oprávnění.
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' t pouze, '
I
d-'
p a t'l
1921
nym Jes
ze ,za
1
n~e,
-"-I', exekuční návrh byl podán. ExekIice byla tedy bezduvodnou· a zanez
" "utra ty exe k uce. V y bral-,
I" Je
lobce
nebyl povinen hraditi žalovanemu
žalovanÝ nicl1iéně, vybral je neprávem.
Čís.

1930.
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Promlčení nároku přerušuje se i podáním žaloby určovací. a jest
v tom , by se tak stalo, spatřovati právnl zájem Ž3lobcitv na bezod-

kla,dném určenÍ.
Čl. 384 obch. zák. netýká se právního poměru mezi zasílatelem
a mez i s p e,d it e r e m. Zasílatel, obstarávaje dopravu k povozl1lku,
ledna len jako zasílatel, nikoli jako povozník,
(Rozh. ze dne 17, října 1922, Rv II 207/22.)
Banka A. svěřila dopravu nábytku z Králova Pole do Selce " Prahy
zasílatelské firmě B. kteráž ujednala pak se zasílatelskou firmou C.,
že tato dopravl náb;kk z Králova Pole do Brna na nádraží. Cestou
z K,álova Pole do Selce byl nábytkový vi,z vyloupen a banka A. žalovala firmu B. na náhradu ško-du. Je1ště před skončením tohoto spurupo:
dala firma B. na firmu C: žalobu, jíž se domáhala zjištění, že žalo vana
jest povinna nahraditi jí škodu, kterou jí způsobila tím, že neprovedla
dopravu nábytku s péčí řádného obchodníka. Pro ce sní s o' udp r v é
s t o I i c e této, žalobě vyhověl, zjistiv, že škoda nastala před odevzdáním
zásilky dráze, a opřev povinnost žalované po právní stránce o čl. 395
obch: zák. O d va I a ci s o u d žalobu zamítl. D ů v o cl y: Jde o žalobu
určovací, ta však, jest dle § 228 c. ř. s. přípustna jen, má-Ii žalobce právní
zájem na t(}ln. aby právní poměr l1ebo právo co nejdříve byly rozsudkem
zjištěny. Zájem tento jest podmínkou nároku na právní ochranu, to jest
práva, žádati na soudě rozsude'k určitého obsahu. Z toho plyne, že, kde
tohoto práva není, ro·zsudek dle prosby žaloby o určení vynesen býti
nesmí, že tedy onen zájem musí tu býti zejména při vynesení· rozsudik:u
procesním soudem. Pominul-li tento zájem za sporu, dlužno žalob'f zamítnouti. Otázku, zda je tu onen zájem, pokud se týče zda byl zde ještě při
vynesení rozsudku prvním soudem, zkoumá odvolací squd sám od sebe,
jeUkož dle toho, co shora uvedeno, rozsudek dle žalobní prosby při
nedostatku onoho zájJ11u vynesen býti l1eměl. V tomto případě toho.to
zájmu v době vynesení rozsudku procesním soudem nebylo a měl tedy
již soud prvé stolice žalobu o určení zamítnouti, nebol rozsudek zemského S.oudu v Praz,c ze dne '25. ďubna 1921, jímž bylo konečně rozhodnuto o žalobě banky A. proti nyní žalující firmě B na zaplacení
26.997 Kč, nabyl právní moci dávno před vcynesením rozsudku nyní
napadeného. Jakmile však onen rozsudek vešel v moc práva, což stalo
, se v červenci 1921. !ruhla žalující firma žalovati o plnění. čímž právě
jeH zájem na Zjjště'll\ a jeH právní nárok na vynesení určovacího rozsudku pominuly. .Bylo proto odvolání již z tohoto formálního důvodu
v}"hoveti. Lee: odvolání jest i V'e věci samé opodstatněno. Dložno přede
slati, že ustanuvení čl. 384 obell. zák. na tento případ použíti nelze,

906

protože nehy,lo ani tvrzeno. že byla mezi žalovanou firmou a odesilatelem,
p01kud se {j'rče přijatelem, umluvena pevná odměna. Žalovaná firma
nestala se ani tím ještě povozníkem, že z příkazu žaluiící firmy dopravila
naložený nábytkov:í' vilz z Králova Pole na nádraží v Brně, aby jej tam
odevzdala dráze k přepravě do· Selce. Z toho plyne, že ručí toliko jako
speditér, COž ostatně sama žalujÍcí strana uznala tím, že žalohní prosbu
obmezila na zjištění, že jest oprávněna žádati náhradu škodY, způsobené
jí tím, že výprava nábytku se nestala s péčí, která náleží speditéru dle
čl. 380 obch. zák. Tu však stanoví čl. 387, pokud se týče 367, odstavec
prvS' obeh. zák., že komisionář a tedy speditér ručí za ztrátu a poškození
zboží, pokud jest jeho uschovatelem, nedokáže-li, že ztráta nebo POlŠ'kOzení přivoděny byly okolnostmi, které ani pečlivostí řádného kupce nebylo lze odvrátiti. Z toho následuje, že bylo na žalující firmé~, by d01kázala,
že nábytkový vůz bYl vyloupen pře'd tím, než hyl odevzd0n dráze k pře
pravě do Selce, a teprve, kdyby se 'žalujfcí straně tento. důkaz byl podařil, bylo na žalované straně, by dokázala, že ji s hlediska péče ř:i-dného
kupce nestíhá zavině'tlí, to jest, že zaří-dila vše, čehO' bylo třeba a co dle
okolnosti bylo možn~'m, aby núbytkov1r vúz před vyloupením zachránila.
Odvolací soud dospčl v-šak k úsudku, že se žalující firmč onen důkaz, .
jí náležejÍCÍ, nezdaři1l a že první soud, jenž dospěl k opačnému přesvčd
čení, tak učinil na základě nesprávn}'ch závěrú. V dalším vzal pak odvolací soud za prokázáno, že vylGupenÍ vozu stalo se ]JO odevzdání jeho
dráze.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.

Dovolací soud souhlasí se soudem odvolacím potud, že, podána,1i žaloba urč'ovacÍ, náležÍ' soudu, by v první řadě i bez námitky žalovaného
sám od sebe zkoulmal, zda jsou tu podmínky § 228 c. ř. S., - ale nemůže
přisvčdčiti daEiímu uá·zoru odvolacího soudu, že- bylo v tomto případě
zamítnouti určovací ža,lobu již pro nedostatek p.odmínek § 228 c. ř. S.,
ježto prý v době, kdy byl vynesen rozsudek prvního soudu, nebylo tu již
právního zájmu.. předpokládaného v § 228 c. ř. s. Lze úplně stranou ponechati otázku, je-li správným názor, hájen~r v literatuře a judikatuře, že
právní zájem na bezodkladném určení musí tu býti ještě v době, kdy
se vynáší rozsudek prvního soudu, a že nutno zamítnc.uti žalobu, pominul-li v tom čase právní záiem, jenž tu by,I pn podání žaloby, - nebo'ť
neíze dŮ'vodně pochybovati, že, v tomto případě byl tu onen právní
zájem ještě při vynesení rozsudku prvního< soudu, t. j, dne 2. prosince
1921. Pravda, že promlčení nároku se přerušuje dle § 1497 obč. zák.
i podáním žaloby určovací, že tedy také v tomto případě podáním žaloby
bylo přerušeno promlčení nároku z 61. 386 nbch. zDk., ale dalším
předpokladem pIerušení promlčení dle § 1497 ohc. zák. jest, že bylo ve
sporu řádně pokračováno a že žaloba ne b -sr 1 a z a 111 í t 11 U t a, neboť
pak pokládá se promlčení za nepřerušené. Kdyby tedy určovaCÍ žaloba,
o kterou jde, z v".frše razračeného 1ormúlního dfrvocll byla zamítnuta,
hyl by, ježto lhilta čL 386 obeh. zák dávno již prošl,!, uárok žalobkyně
promlčen, a proto. trvá dosud právní zájem žalobkyně na tóm, aby byl
urč'ell prcl:vní ppmčr v žalobě' vytčen~·. Formální zam'ítací důvod snudn
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odvoiacího ledy neobstojí. Jinak však je'st dovolání bezdůvodné. elánek
384 o·bell. zák. tS'ká se jen pomčru mezi odesílatelem nebo příjemcem
a zasHatelem (speditérem), jenž zjednal mezlspeditéra a povozníka,
\' tomto případě tedy mezi bankou A a firmou B, nikoli však poměru
mezi žalující zasílate'lskou fir'il~ou B a ža.lovan~'m mezispeditčrcm, a nepřicháZÍ tedy již z toho důvodu v t -o m t o sporu vúbec v úvahu. Není
tll však ani předpokladu čl. 385 ob cll. zák., z něho·Žprvní soud vycházel,
jloněvadž, jak správně vytkl soud odvolací, nelze žalovanou pokládati za
povoznÍ'ka. Jet' uznáváno - a dovolací soucl sdíH příslušnir názor, - že
dc>prava zboží ke zvoleuému povozníkovi (zejména ku dráze) spadá
v rámec provádění jJřÍ'kazu spedičního, že tedy zasílatel, obstarávaje
tuto dopravu, jíž se pouze připravuje provedení pHkazu spedičního, jedná
jen jako zasílatel, nikolí jako povozník. Když tomu tak, nemá místa
čl. 395 obcb. zák., jejž první soud pokládal za 1Jzhodujcí, jenž v'šak platí
jen při smlouvě povoznické, a tím padá ovšem předpoklad prvního soudu,
že nutno vyhověti žalobě již proto, poněvadž žalovaná ručí za všechnu
šlmclu, ktení povstala ztriltou a poš]wzením zásilky od převzetí až do
odevzdání, když ani netvrdila, natož pak dokázala, že ztráta, pokud se
t:9če poškození nastaly vyšší mocí, přirozenou povahou zboží nebo zevně
neznatelnými vadami obalu. Mác naopak pravdu soud ndvolací, že platí
tu čl. 387 a 367 obcll. zák, a že dle tčchto ustanovení zákona bylo na
žalobkyni, by dokázala, že nábytkový vÍlz byl vyloupen pře d t í 111,
než byl ode·vzdán dráze k pře'pravě z Brna do Selce, tedy dokud žalovanú hyla uschovatelkou, - a že teprve, kdyby se ž a] o b k y n i zdařil tento důkaz, náležel by ž a lov a n é éa1ší důkaz, že ',š'e!řila péče
l'{ldného obchodníka po rozumu čl. 380 obch. zák., t. j. zařídila vše, čeho
bylo třeba a co dle okolností bylo možným, by zamezila vyloupení nábytkového VOl-U v čase až do odevzdání dráze. PO'kud se tkne, první
otázky, totiž, zda nábytkový· vůz byl vyloupen pře d tím, než hy] odevzdán dráze k přepravě, odpo;včděl k ní odvolací soud z á por n ě, odchý'\iv se v té příčině od soudu prvé stolice, který k ní přisvčdčil. OdvolaCÍ soud učinil tak, když byly při odvolacím líčení přečteny v:\Tpovědi
svědků, slyšených bezprostředně v první stoliei, jakož i protokoly svě
dečné a znalečné i listiny, jiohž bylo v první stoHei jako, důkazů použito.
Zalobkyně v dovolání nevytýká, .že odvolací se-ucl bez formálního opakování dúkazů nehyl oprávněn, přezkoumati ocenění důkazú se strany
prvního soudu a odchýliti se od skntkavých zjištční soudu procesního.
K'dyž však v té přfčině nebylo nic vytýkáno, nutno v dovolacím řízení
vycházeti z předpokladu odvolacího soudu, že žalobkynč n e pro v e d I a
cl II k a z ll, že nábytkový vůz byl vyloupen pře d tím, než byl odevzdáu drúze k přepravě, neboť jest to ph,dpoklad s k u t ko vý,
YÍží'CÍ soud -dovolacf, jenž může· vř-e:iko<umati odvolaCÍ rozsudek jen na
základě sl;:uU;ovýc:h zjištění v něm obsažených, pokud neodporují spisům
(§ 503 čís. 3 c. ř. s.l. Dovolatelka arei uplatňuje tento dovolaeí důvod,
ale neprovádí ho. po zákonu, ježto příslušné vývody dovolacího spisu
obsahují v pravdě- pouhé brojenÍ' proti 11o-dnocení di'lkazlt souďem odvolacím. které musí však 'lÍlstati nepovšinmutým, poněvadž civilní řád
soudní nezná dovolacího důvodu nespráJvného ocenění důkazů. Vezme-li
se však za základ zjištění soudu odvolacího, že žalobkyně ne p r 0,\' e cl I a d ú k a z u, že nábytko\"ý vúz byl vyloupen pře cl tím, než
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byj dráze odevzdán k přepravě, jest žalobě odllat všelikí' podklad, zvláště
když žalobkyně neodporuje dalSímu názoru odvolacího soudu, že ručení
žalované nelze odvoditi ani ze způsobu, kterým nábytek do vozu byl
naložen, v kterémžto směru se odvolacÍ soud rovněž rozchází se soude-m-

první stolice, jenž pokládal za to, že žalovaná ručí v druhé !adě bez
o hle dun a t o, kdy ztráta nastala, z toho dů~odu, žc nalozlla s,vyml
lidmi svršky -do nábytko1vého vozu

vadně

a umozmla hm vyloupenI,

Čis. 1931.

Zákon ze dne 18.
zaopatřovací po~itky

března

1921, čís. 130 sb. z. a n., kterým se upravnjí
bývalÝch zaměstnancu na velkém nmjetku pozem-

kovém.

v ••

Lékaři (vdoVě po něm), jenž byl činným
pense, přísluší nárok dle zákona čís. sb. z. a

na velkostatkn a pozlva
? 130/1921, .b~f i Prov~
zoval praxi převážně mimo velkostatkovou. Jmakou pensi lest do naroku tohoto započísti pouze tehdy, přesahuje-Ii součet všech přijmlí hra- _
nici § 9 zákona.
(Rozh, ze dne 17, října 1922, Rv II 458/22.)
Manžel žalobkyně byl na velkostatku žalovaného lékařem velkostatku,
jakož io.sobním lékařem rodiny žalovaného, a zastával tuto slu-žbu až
do své smrti dne 22, dubna 1914, Po jeho smrti o-bdržela jeho vdova,
nynější žalobkyně, roční vÝslužné 240 K od zemské p~jišf~v~y, ~v ~íž
byl její manžel ja'ko lékař velkostatku žalovaným na vysluzne POJ15tcn,
Manžel žalobkyně byl kromě toho také obvodním lékařem a zůstal jím
až do své smrtL Z tohoto důvodn pobírala žalobkyně od zemského vi'boru vdovskou pensi a vychovávací příspěvek na dítky, Konečne hyl
manžel žalobkyně' činným také jako lékař okresní nemocenské pokladny
a pobíral za to roční remuneracL Žalobkyně domáhala se na, žalovan~l:'
vdovské pense a vychovávacího příspěvku na syna dle skuprny 10, pn:
lo-hy ku zákonu ze dne 18, března 1921, čís, 130 sb, z, a, n, Pro c ~'s nI
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vad y: Dle !i§
a 7 zako.na
přísluší vdovám a sirotkum po zaměstnancích na :,elkos!atclch zaepatro:
vací požitky dle oné skupiny, na niž měl zesnuly zamestnanec penslJm
nárok a jsou dle tab elky, k zákonu tomuto- připOjené, zařaděni lékaři na
velko~tatcích do skupiny 10. V tahele této se však VÝslovně uvádí, že
pensijní nárok přísluší lékaři na velkostatku' nebo jeho průmyslu jen tehdy,
byl-li ustanoven výhradně pro velkostatek anebo jeho průmysl. Z ust~
novení tohoto jde na jevo, že nárok na zaopatř'Ůvací požitky z toh'ŮitO zakona mají lékaři a jich pozůstalí jen tehdy, když lékař byl vS'hradně čin
ným pro velkostatek anebo jeho průmysl, nikoliv však i tehdy, když hyl
činným i jinak a jen vedle to,ho konal také službu pro velkostatek anebo
ieho průmysl jak bylo tomu v tomto případě, Následkem toho nemět bY
~esnnlý manŽel žalobkyně nároku na placení zaopatřovacích požitků a
nemá ho ani jeho vdova a její sYn, Na tom nemění ničeho, že manžel žalobkyně z počátku byl jen lékařem panským a teprve později také j,ékařem obvodním. neboť, jakmile přes-cI tímto jmenováním také do služeb
zemských, pozbyl tím své původní- vlastnosti výlučného lékaře na velko-

?

statk~, která~ právě po zákonu je vÝslovnou podmínkou nároku na vý-

služne. Krom? toho stanoví § 10 zákDna, že pro zařadění zaměstnance- do
pen:;ijnÍ skuPlnY rozhodnou jest ona služba, kteY-Dlu napos.ledy skutečně

vykonával, z čehož souditi dlužno, že pro pensijní nároky rozhOdným
jest ~n? s~užební po~tavení, v němž zamě~tnanec byl v době, kdy jeho
penSIJlll narak zapocal, tedy u manžela zalobkyně a jeho Pozůstalých
doba jeho úmrtí, v níž však nebyl výlučným lékařem panským, Rovněž
uerozhodným jest, zdali činnost tohoto lékaře na vdkostatku bYla obsáhlejší uež jeho- činnosti ostatní a zdali byl jeho služební plat z onoho dů
vodu vyšším než z toh'Ůto důvodu, ježto zákon v tomto směru nijak nerozeznává, Správnost těchto vÝvo,dů vyplývá nejen z doslovu zákona
nýbr" i z účelu, jejž tento zákon sleduje, totiž zajistiti zaměstnancům n~
velkostatku, jichž zaopatřovací poži-tky záborem velkostatkú jsou ohroženy, požitky tytoi v míře, odpovídaiící aspoň přibližně nynějšÍIn drahotním poměrům, avšak jen v tom předpokladu, že zaměstnanec uenabyl
jiných dostatečných příjmů ku své výžiVě, COž zřejmě vychází na jevo
z § 9 zákona. VždYf podle tohotO' ustanovení pozbývá zaměstnanec nároku na výslužné podle tohoto záko'na v té míře, ve které jeho celkové
příjmy jakéhokOliv druhu přesahují 15,000 1<:. Chrání tudíž zákon pouze
ony osoby, které, věnujíce se trvale a výhradně službě na velko,tatcích
neměly proto m-ožnosti zajistiti si jiným způso-bem' pramen výživy pr~
sebe a svou rodinu na o,nll dobu, kdy jich slnžehní p,řfjmYPominou, To
nelze předpokládati u lékaře, jenž, nejsa výhradně činným pro velkostatek, měl také jiné vrameny příjmú, jimiž mohl sebe a svou rodinu zaopatřiti. O d vol a c í s o, u d rozsudek potvrdil.
Ne j v l' š š í s o u d uznal dle žaloby,

V § 1 zákona ze dne 18, března 1921, ČÍs, 130 sb, z, a n, se praví,
že zákon tento. vztahuje se a) na bývalé zaměstnance na velkém (zabraném) majetku pozemkovém, jakož i b) na p'Ůzůstalé po nich požívají-li
!iž zaopatřovacích požitků z důvodu trvalého služebního poměru ha maJetku tom, jakO' pensí, pro vis!, daru z milo:sti a pod, Toto ustanoven! jest,
jak plyne nejen z jeho obsahu, nýbrž i z ostatních předpiSŮ zákona jež
na něm spočívají a opětovně k němu se odnášejí základním pro 'celý
zákon, a praví zcela zřetelně, že P'Ůstavení pozůstaIlrch zamestnancový-eh
v tomto, zákoně, jest zcela samostatné, od postavení zaměstnance sama
neodvislé, a že jedinou podmínkou, by zákon se na ně vztahoval, jest
u lllch zrovna tak jako II zaměstnanGů samých Pouze to, by zaopatřo
v~cí~h požitkú již požívali. Pakli tato podmínka dopadá, vztahuje se na
ne zakon, t j, přísluší jim nárok na Zvýšení těchto pobíraných již požitkú
(§ 3), nebot zákon právě za tím účelem byl- VYdán, aby požitky ty,
vyn;ěřené za docela jiných drahotníoh poměríl, v soulad uvedl s drahotc
fll!m pOměry nynějšími. Zákon tedy nestvořnje nového- titulu, t j, kdo
narokn na zaopatřovací požitky neměl, t'Ůmu jej ani tento úkon nestvořuje - až na to, že dary z milosti vyhlašuje za povinnou pensi nýbrž
7,~Yšuje Pouze při stávajících již národ-ch sumu jejich, toto zvýš'e~í však
pnznává každému již stávajídmu nároku, nečině z toho pražádné' výjimky, jen je-li pensista potřebný, t L p'Ůdstatně odkáz,\n na Svou pensi,
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znát v1Tjimkll pouze v § 9, jenž vylučuje zámožné neboli dle'--ct&vodovézprávy finančně silné pensisty. Tomuto znční a smyslu zákona odpovídají také jeho motivy, jež beztal, jsou na snadě, jfl'k již uvedeno, jež však
dúvodová zpráva (tisk 1471) přes to vytýká; podotknuvši, jak zákono~.
dárce zabezpečil aktivní zaměstnance na velkém (zabraném) majetku
pozemkovém. praví, že zbývá mu ještě péče o zaměstnance již pensionované (odst. 3), a dále, dotknuvši se nynější drahoty, že zákonem tímto
mají b;;rti zabczpe'čeny existence všech zaměstnanců. již (t. j. před tímto
zákonem) pensiOl1ovanS'ch (odst. 6) a t o nejen zamestnancll sam}"rch, llirhrž
i jich pozústaJ}Tch. rensi již vyhírajících, jež zálwll jim na roveň klade.
TG vše dopadá i na žalobkyni, jež pensi už dostává a o níž ani tvrzeno
nebylo, že má příjmy, meze § 9 přesahující, i odpo"ídá to· tedy duchu
a intencím z{!1l.:Ona, iakož i všemu právnímu cítění, aby jí' pense ta, dosud
n.admíru nepatrná - 240 Kč ročně - právč ve smyslu zákona b:vla zvýšena, aby takto existence její byla zabezpečena, a úmysln zákonodárce
bylo ,dosaže:no. Avšak v dalším zákon vyjadřUje se tak, že se' to jeví
lramenem úrazu. Praví-li § 6, že vdově přísluší polovina požitků, na něž
zemřelý manžel »byI by mčl« 112rok, roz. měl by nárol", kdyby ještě živ
byl, není to 'Ovšem ještě žádn~r odpor, nehoť nepř1čí se to samostatnosti
nároku vdovim (§ 1). Neslnší totiž předpis tento chápati tak, jakoby se
in nárok její činil ndvislým o.d toho, byly-Ii by tn podmínky pro nárok
manželův. kdyby je'šte živ byl, předpokládá! zákon samozřejn,ě, že, požívá-li pense vdova, byl by jí požíval zajisté sám nebožtík. kdyby živ
byl. neboť vdova požívá jí právě na základě služby nebožtíkovy; ale
právě proto vyměřuje jí zákon TI'odle služebních let nebožtíkových (§ 4),
jenže jen p-olovici percent, jež přiznává při té které služební době za111~st
nancům samým a jež by tedy nebožtíkovi příslušely: zkrátka jde tu jen
o určení v}~měry (výše) nároku vdovina, 'nárok sám však nečiní se podmíněným. Skutečná z-ávada nastává teprve ustanovením tabulky, která
číselnou sumu plné zvýšené pense u,dá"á a na kterou § 3 odkaZUje. Tu
se totiž pod čís. 10 praví, že nárok na pensi, po-d tímto číslem v}wě,,
řenou, má "lékař výhradně pro velkostatek neb jeho průmysl ustanovený", k čemuž hned podotknouti jest, že nove.lml ze dne 13. července
1922, čís. 215 sb. z. a n., která nadána jest zp.ětnou platností 'Od 6. kvčtna
1921 (čl. lL), tedy ode dne, když puvodní zákon vsto,upi] v púsobnost,
výraz »výhradně( nahražen byl výrazem »převážně((. Dovolate-1ka snažila se nepříznivým dusledkům předpisu tohoto čeliti "ýkladem, že "výhradně" znamená, aby lékař byl jedině k ve'lkostatku ve služ·ebním pomenl, ať rozsah jeho jiné praxe byl jakýkoli, Avšak nehledě k tomu, že
manžel žalobkyně byl krom tO,ho "e služebních poměrech ještě jako
'Obvodní lékař nemocenské pokladny, poráží tento výklad, dříve se zře
telem na výraz »ustanovcn}r(( dobře možn'J'r, nyní znění nove1y, neboť
o »převážném(( 11stanove-ní -nemllže býti řeči. Chtělo se tu patrnč říci, že
lékař musil býti výhradně, dle uovely převážně, na velkostatku činným.
Jest na jevě, že pr'ávč důkaz převážno8t1 hude zc,iména po drahné době
velmi nesnadným, a dal by se bezpečně provésti leda knchami lékaře,
kdyby v· nich každá ordinace a návštěva byla zapsána, al se týkala praxe
služební nebo soukromé, jinak všecek úsudek lwl by ien nespolehlivým
dohadem. Zisk z novelární změny jest tedy velmi problematickÝm, ale
předpis tu jest. Ciní-li však zákon sám (§ 1) nárok na zvýšení pense bez-
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výjimečně odvi,sl:S:-:;t jedině ,Q,d toho, aby kdo již v požívání pense b~l'l,
tabulka pak u lekare a tudíž důsledně i u pozůstalých jeho (§ 6 a 8) žádá
převážnost Jeho velkostatkové praxe vůči jeho praxi ostatní, béře se jim
v příjJadě, :že tato podmínka nedopadá, op-ět to, co jim zákon přiznal.
Ovšem iest tabUlka součástí zákona (§ 3) a takto tedy odpor v zákoně
samém. Jde o to, jak jej ukliditi. K'dyby se dalo říci, že lékař, jehož wlkostatková praxe nebyla převážná, spadá místo po·d čís. 10 pod některé
číslo předcházející, méně honorované, byla by věc vyřízena. Ale to naprosto říci .nelze, ~811! m~žno: toto jiné místo nijak určiti. Zbývá tedy
jen aHernauva: ma predpls ~ 1 ustoupiti předpisu tabulky, či nanpak?
Má se říei~,že omezení tabulky působí zpd na obsah samého zákona a že
je tedy SIUSI považovati za obsaže,né již v § 3 jenž se na tabulku odvolává
Ol e.nne
'
tu~d"
I
k
"',
,
a d~s
lZ za '? Jsažen?' ta é)iž v S' 1, jejž Š 3 práVě provádí, tedy
l1JzJfah na vec tak, Jakoby ~, 1 znel: Zákon tento- vztahUje- se na zaměst
nance na v-elkém majetku pozemkovém v připojené tabulce v:yjmenované
jakož i na jich pozllstalé? Ci se :má zákon sám podržeti v moci a váz~
a říci. že ustanovení tabulky j,est antinomiekým a musí tudíž kategorickéJl1lu příkazu zákona ustoupHi? Přijde na toi, co se s úmyslem a účelem
zákona lépe srovnává. Z{jkon sám činí rozhodn~r a nepochybnSr dojem
že tabulka má jen ten účel, aby udávala číselnou vý.ši zlepšené pens~
a nikoli, aby stanovila podmínky nároku na zvýšení; tyto udává sám
zákOl;.
by však zákon, přizna:; napřed nárok, potom při určování jeho
pouhe vyse Jej zase zvracetI chlel, to se do něho domnívati nelze Také
tabulka držela Se zásadnč vovme~ich zákonem samým jí vykáza~ých a
omezlla se na to, stanovIÍl VYSl naroku, a lolikopři lékaři překročila mez
~, učinila uvedeno.u výjimku. Pro·váděcí nařízení ze dne 13. května 1921,
CIS. 189 sb. z. a ll. vztahUje v~T'az »výhradně{( nyní tedy »převážne((
nej~n~ na lé~aře, na ~ějž ho !ab~11ka -o.mciil'a, nýbrž i na inženýry, ale
steJllym pravem mUSIl by by ti vztažen i na zvěrolékaře, geometry a
všecky jiné, kdo ještě jinde praxi vykoná"ají, než na velkostatku' To
v'š"k je'St zákom! cizí, toho neučinil, a jestliže to neučinil ačkoli ko~dice
všech těchto jinÝch zaměstnauclt je stejná, jako lékařo.v~, pak je z toho
patrno, že pravému úmyslu zákonodárcovu neodpovídá v naší otáz,ce ta~
b~!ka,v ~?brž i<;dině zákon sám. Zkrátka II 3 praví, že zlepšené požitky
pnslusen osobam, v § 1 j:meno"aným, nikoli však, že příslušejí osobám
v tabulce jmenovaným: pokud tedy tabulka nesouhlasí s §em 1 musí
u~toupití ona. Důvod pro výluku osob, nepřevážně na velkostatku či~
uych. by byl, že za to míti jest, že dosáhly nebo mohly dosáhnouti zao~atření sehe a svých pozústalých ze své jinaké činnosti. Avšak k tomu
zakon sám nehledí ani v jinýCh případech, ani zde. Tak na vč. kdo, pře
stoupil z nějaké veřejné neb soukrol1)é služby do služby velkostalko"é
požívá zhusta pense státní, zemské, obecní nebo s'oukromé tento příie~
VŠ?k nevadí jeho nároku podle našeho zákona. Tak nevadí 'ani žalobkyni
JeJ!: pense po muži jako obvodním lékaři, neboť ani s tou nepostačuie její
posavadní pe"se vHkostatková, aby iejí existenci zabezpečila, čehož záko~ dodliti chce. Velkostatková pense její činí 240 Kč ročně, a pense
Jen vJako vdovy PO obvodním lékaři 2400 K ročně _ k tomu srovnati
dluzuo nyní zákon ze .dne 13. července 1922, čís. 237 sb., § 2, dle něhož
by státní Pense činila 23.19 Kč ročně - tudíž úhrnem 2640 K ročně. což
daleko nedosahuje výše 5520 Kč, příSlušející jí dle našehc· zákona, který
v
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pažitk\-- v tabulce -uv~áz.l.á---z.a-.e,xiste,w-;ní mjniU11!ill Ie však na
snade 'myšlenka aby se pense vdově po obvodním lékaři 2400 Kč do této
sumy započítal~ a tudíž povinnost velkostatku o to zmenšila, Avšak
tohú zákon nechce, nebol stanoví maximální mez v § 9 teprv ro'čním
příjmem 15,000 K a připouští teprv potom srážku, nerozezná vaje meZI,
zaměstnancem samým a vdovou, třeba že pense této na polovici p.e~se
jeho je omezena. Viděti, jak zákon pensistovi přeje, a z toho je ,neJlepe
patrno, že nemůže vaditi nároku na zvýšení pense dle tabulky mkterak,
když praxe zaměstnancova byla převážně mimostatkova a on ncb Jeby
vdova má pensi mtmostatkovou neb důchod jiný na př. úroky z nastřa
daného kapitálu, jen jestli suma všech příjmú nepřesahuje hranici § 9 t. J.
15.000 K ročnč.
ČÍS.

1932.

Zákon ze dne 18. srpna 1918, čís. 317 ř. zák. o povinnosti státu nahraditi škodu za bezp,rávné poškození civilních osob za nynější války.
V době popře vratové byla Československá republika ve válečném
stavu s Rakouskem, za něž tehdy bylo považovati i nově utv'Ořenotl
"Sudeteuland" jejíž obyvatelé sice byli příslušníky tnzemskými, bylo
však s nimi jednati Jako se zevnějším nepřítelem.
_.
Rozhoduje o žalobním nároku dle zákoua ze dne 18. srpna 1918, crs.
317 ř. zák., není soud obmezen na přezkoumání důvodu, z něhož byl
správním úřadem nárok zamítnut.
(pozh. ze dne 19. října 1922, Bc II 1/22.)
V listopadu 1918 byla vyslána setnina českosloivensk.élw vojska do
zněmčeného města M. na severní Moravě, by chránila před vypleněním uprchlický tábor, vystavěný poblíž města, a aby zamezila za.sílání státních peněz do státní pokladny t. zv. ,Sudetenlandu« v Opave.
Se-tnině se'trvavší v uprchlickém táboře, bylo snášeti mnoho příkoří od
německéh,o obyvatelstva, jež jí zeiména provokovalo nosením velkoně
meckých barev a vývěsem babenberských praporů na r~dnici ~, budo':,ě;
kde se shromažďoval tzv. "Soldatenrak Vellte1 setmny nandll snetl
praporlt a, ježto se tak nestalo, dal prapory sejmouti voj,ske-m, _pJ! čemž
došlo k velkým demonstracím německého obyvatelstva, svolaneho na
náměstí hukotem továrních sirén. Obyvatelstvo útočilo na vojsko, snažíc
se mu odeimouti zbraně a. když 'pak jeden z poddústojníkůbYl výstřelem
; .obecenstva zraněn, p~l1žilo vojsko zbraně, při čemž několik občanských
ns-ob bylo usmrceno neb těžce zraněno. Mezi těžce zraněn:frmi byl též
žalobce, jemuž následkem poranění mus~la býti o~ňata no,ha. ,I doma'~a1 Se
na čsl. eráru žalobou, zadanon na vrchmm zemskem soude, nahrady skod'l;'
dle zákona '" 18. srpna 1918, čís. 3,17 ř. zák. Pro ,c e s n. í s QU ,d P} v e
s t o I i c e neu,"na1 ža10buí nárok co do důvodu po pravll mImo Jme z techto
ú vod ů: Jest zjištěno, že ku střelbě čsl. vojska, p!i níž bY!ž,a!obce
poraněn, došlo až tehdy, když byl oddíl vojska po~mechem a urazka',;l1
zasypán a davem tísněn a když bY! desátník tl. vystrele;n z dav~ porane~
a vojáci se mimo to domnívali, že se na, ně střílí_ take . z, dom:I v ,okol!
"budovy "Soldateuratu". Dále nelze přehlednouh, ze vel'ke rozcl1em mu-
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sily v čsl. vojsku vyvolati pop.lašné signály továrními sirén~mi, které
s-'\,'olávaly úmyslně německé obyvatelstvo na náměstí ve množstvÍ počet
vGjska mnohokrát přesahujícím, to tím více, když se mezi shlukem obyvatelstva nacházelo též mnoho býval~'ch rakouských důstojníků a VOjáků,
kteří se právě vrátili z války a když byla vojsku známa předcházející
střelba z hmoždířů sekaným olovem na voienský táhor, která za daných
pomčrú prokazovala zřejmě nepřátelské smýšlení ohyvatelstva M.-ského
proti čsl. vojsku, Dle toho bylo dne 29. listopadu 1918 obyvatelstvo M-ské
proti čs.l. vojsku v poměru vále-čném, pO'1ražujíc je za neprátelské vodsko
na svém německo-rakouském územÍ. Jest proto i čsl. vojsku přiznati postavení a oprávnění vojska zakročujícího v nepřátelském území a uznati,
že za vylíčených okolností mčlo dostatečnon příčinu použíti dle válečných
předpisů proti nepřátelskému obyvatelstvu střelné zbraně, jak se stalo.
Tento názor jest opřen též o výpovědi vyslechnutých důstojníků, kteří
uznali střelbu svého vojska na ShlUklé obyvatelstvo M-ské dle vojenských předpisů za zcela odůvo,dněno'u, jakož i o skutečnost, z trestních
spiSŮ patrnou, že ani příslušný vojenský soud neshledal ve střelbě čsl.
vojska trestného činu ani provinění proti předpisům vojenským, Nelze
také příčiny střelby shledávati v nedostatku ukázněnosti čsl. vojska, jak
tvrdí strana žalující, neboť zjištěná situace sama odůvodňuje střelbu
takovou měrou, že jest za to míti, že by i vojsko tuhé kámě, jaké ovšem
na konci světové války v žádném VOjsku nebylo, bylo, v tomto případě
použilo střelné zbraně. To potvrzují i výpovědi důstojnlků, že by byli dali
povel ke střelbč, kdyby nebyli jejich. vojáci již sami zaháiili palbu. Naprosto nesprávným jest dle toho názor strany žalUjící, že tehdy čsl. VOjsko
jen asistovalo v M. při sejmutí babenberských praporů a že dle předpisů,
platných pm vojsko, asistenci poskytující, nemělo stříleti do Udu, nýbrž
použíti jiných zbraní ku zjednání pořádku. Čsl. vojsko zakročilo zcela
samostatně k vykonání rozkazu svého posádkového velitelství, by babenberské prapOTY, jež byly veřejným důkazem, že se město, hlásí k t. zv.
Sudetenlandu, byly odstraněny a by odznaky a barvy jiného státu· než
československého 'nebyly obyvatelstvem veřejně noseny, a předsebralo
tudíž na nepřátelském území a pr'Oti vůli obyvatelstva jeho akt státoprávního, výzi1aillU, totiž akt směřuiÍ'cí k uznání státnf svrchov.anosti čsl.
republiky nad městem M. Nebylo tudíž vojsko povinno, zachovávati při
tomto podniku předpisy platné pro poskytování vojenské asistence, nýbrž
bylo oprávněno 'použiti předpisů platných pro vojsko válčicí (§ 1, odstavec druhý lit. b) zákona ze dne 18. srpna 1918, čís. 317 ř. zák.). Poraně:ní
žalobcovo ,přivoděno bylo tebdy také výkonem vojska patřícím k vedení
války (§ 1 odstavec druhý lit. a) cit. zákona). Následkem toh'O nenl žalobnl nárok co do. důvodu po právu.
Ne j v y Š š í s o u d' po ústním jpdnání odvolacím ro,",udek potvrdil
a uvedl mimo jiné
v

důvodech:

Dle tvrzení žaluiící strany nehylo oprávněného důvodu ke střelbě
vojska; žádný velitel nedal rozkaz stříleti; válečných předpisů prý zde

nelze užíti. Naprotj tomuto tvrzení sluší

přisvědčiti mínění

procesního

soudu prvé stolice, že vojsko bylo ke střelbě o,právněno. To vysvítá z této
CivHnl rozhodnuti. IV.
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Úvahy: Mínění prvél~uM. po státmm prevrafir phpoji!o
se k tehdejší republice německo-rako,uské, že stála k československé republice v pomeru nepřátelském a že 29. listopadu 1918 obyvatelstvo
města bylo proti československému vojsku v poměru válečném, pokládajíc je za nepřátelské vojsko na německocrakouském území, jest správné
a jest náležitě odůvodněno zjištěnými skutečnostmi. Mínění strany žalující,
že by třeba bylo zjistiti nějaké státní pr'Ohlášení republiky rakouské neh
úřední projev městské obce M. nebo prohlášení tehdejší českGslovenské
vlády, .dle něhož by bylo mělo hýti válečnými prostředky postupováuo
profi městu M. jako městu nepřátelskému, jež má býti dobyto, a proti
obyvatelstvu jako proti nep<říteli, a další mínění strany žalující, že, ne- .
stačí seznání svědků, jest mylné;
žalující strana nedůvodně tvrdí, že
dotyčné seznání svědků jest pochybeno. Onomu mínční soudu prvé stoTice
sluší přisvědčiti vzhledem na seznání celé řady svědků. Republika n~
mecko-rakouská oSVOjovala si po státním převratu výso,stní právo nad
oním územím dřívější říŠe mkouské, jež osídleno jest Němci, přohlásila
zemi sudetskou (Sudetenland) za součást republiky německo-rakouské,
podrobila všecky o;soby tohoto státního území zákonům a úřadům republiky německo-rak. a vykonávala v zemi sudetské také skutečně výsostní
práva; vláda republiky nčme,cka-rakouské přidělila »provincii Sudetenland« k obvodu nově zřízeného německo-rako,uského vrchního zemského
soudu v Liberci, zříd'ila krajský soud v Šumperku, připojila k němu mimo
jiné též soudní okres m-ský a ustanovila finanční ředitelství v Opavě
zemským finančním ředitelstvím PTO"Sudete'nland«. To' jest u soudu
známo, pročež není dle § 271 c. ř. s. důkazů o tom třeba. Že město M.
a obyvatelstvo tohoto města skutečně hlásilo se k Sudetenlandu a pokládalo s,e za SOUČ2st jeho a tím i republiky německo-rakouské, plyne ze
skutk,ových zjištění prvého soudu. Strana žalující sama v odvolacím
spise poukazuje na seznání svědka D-a, že účelem poslání jeho bylo,
majetek v táboře uprchlíků chránitI pro český stát a zameziti odesílání
státních peněz do, Opavy. Dle, míro;vé smlouvy St- Germainské ze dne
10. září 1919 byla československá republika s republikou rakouskou
tenkráte v

poměru válečném. Mínění

žalující strany v odvolacím spisu,

že snětí praporů nebylo nařízeno úřady, k tomu oprávněnými, že dotyčnÝ
rozkaz nadpmučíka D-a nelze pokládati za státoprávní akt, že činnost
vojska dne 29. listopadu 1918 byla spontáním výstupem vojákl! a jejich
důstOjníků k ukojení jejich národnostních citů a že op osice obyvatelstva
směřovala proti výtržnostem vojínů, nikoli proti státu, nevyplývá ze
skutkových zjištěni prvého soudu. Dle seznání svědka D-a byl tento v M.
odříznut úplně od ostatního svčta a odkázán sám na sebe; vzhledem
na odbojné a nepřátelské cho;vání obyvatelstva a místních úřadů proti
republice Československé, směřující proti vážnosti a neporUŠitelnosti republiky této, měl jako představitel státní moci československé, jsa odkázán sám na sebe, i bez vyššho rozkazu nejen právo, nýbrž i povínnost,
zakročiti v zájmu republiky Československé. Že vojsko bylo za okolností,
v rozsudku zjištěných, oprávněno 29. listopadu 1918 užíti proti obecenstvu
střelné zbraně, vysvítá z cis. rozhodnutí ze dne 14. května 1861, jímž
byl změněn § 175 vDi. tr. zák. jakož i z bodu 579. prvého, dílu služebního
řádu pro c. a k. vojsko, podle nichž i voj.enská stráž byla při svém zakrocení oprávněna užiti střelné zbraně - vyjma klidné poměry -, když byla

porančna nebo nebezpečně c·hrožena, nebO' hrubě a přes danou výstrahu
upětovně uražella. Dúkaz znalecký, nabídnutý stranou žalovanO:ll v první

stolici o tom, že vojsko bylo 29. listopadu 1918 za tehdej.škh okolností
oprávněno, užiti střelné zbraně, jest vzhledem na' tutc) úvahu zbytečným.
Že nelze zde užiti předpisů' o vojenské asistenci, procesní soucl prvé
stolice správně a náležitě o,důvodnil. VOjsko při odstraňování' praporů
neasistovalo, nýbrž jednalo, samostatně na rozkaz svého velitelství, vykonávajíc akt státoprávní, směřujicí k uznání státní svrchovanosti česko
slovenské republiky. Vývody, jimiž strana žalující snaží se dokázati, že
na straně VOjska nešlo o spravedlivou nutnou obranu ve smyslu § 1 'O)
zákona ze dne 18. srpna 1918, čís. 317 ř. zák., jsou bezpředmětny, poně.
vadž v mezitimním rozsudku opak toho není vúbec tvrzen. Ministerstvo
Národní Obrany usnesením ze dne; 10. října 1919 oznámilo žalUjící straně,
že československý stát nemá právního závazku k náhradě škody, po'uě
vadž není tu předpokladů § 1 c) zákoua ze, dne 18. srpna 1918, čís. 317
ř. zák. Žalující strana poukaZUje na' to], že v tomto usnesení není uvedena
válka jako důvod 'Odepření náhrady: žalující strana tvrdí, že ani v odpovědi strany žalované ua její žalobu není prý válka uvedena jako důvod
pro zamítnutí žalobní žádosti a že prý mez; republikou Českoslov:enskou
a městem M. nebylo ani války ani stavu válečného. Žaluiící strana vzhledem na to projevuje m,ínění, že procesní soud měl se omeziti pouze na
rozhodnutí, zdaJl je zde případ § 1 c) uvedenéhO' zákona z rok!w 1918 cili
nic, a že neprávem vzal za základ svého mezitimního rozsudku předpisy
§ 1 a), b) zákona. Tomuto mínění nelze, přisvědčiti. Žalo.vaná strana uplatňovala při ústním přelíčení v první stolici podle protokolu ze dne 31. srpna
1921 výslovně všecky čtyři dův'Ú,dy v § 1 a) až d) zákona z roku 1918
a okúlnost, že ministerstvo v usnesení podle § 4 zákona, uvedlo pro odepření náhrady důvod § 1 c) a pouze teuto důvod cl, nikoli však důvody
a), bl, nemohla tOJillubrániti, aby soud pr'Úcesní v rozsudku nevzal zřetele
na tyto důvody a), bl, žalovanou stranou ve sp'Úru uplatňované, nýbrž
naopak soud byl povinen, vzíti na tyto dův'Ody náležitý zřetel na základě
výsledků ústního přelíčení; nikde v zákoně a zvláště ani v § 1 ani v § 4
zákona z roku 1918 není nařízeno,. že prOCesní soud má v rozsudku vzíti
zřetel toliko na onen důvod odepření náhrady, jenž uveden jest v odpítajícím usnesení ministerském. Procesní soud prvé stolice byl - zkoumaje otázku důvodnosti žalobního, nároku a námitek, přednesených stranou žalovanou - podle § 272 e. ř. s. oprávněn i povinen, přihlížeti ke
všem výsledkům ústního. přelíčení a předsevzíti na základě výsledků
těchto potřebná skutková zjištění; pokud šlo 'Ú užití předpisů ,práva hmotného, nebyl vázán tím, co snadc strany při ústním jednání přednesly,
nýbrž náleželo mu, aby vzal zřetel na rozhodující zákonné předpisy.
Těmto zásadám vyhoVUje mezitimní rozsudek prvého, soudu, o,píraje se
o skutková zjištění. náležitě předsevzatá, a užívaje správně'předpisů
chmotného práva. Při tom se podotýká, že ono území, jež s německé
strany bylo nazváno po, pře'vratu "SlIde'tenland" od jakživa bylo a jest
nedílnou součástí historického státu dříve českého, nyní československého,
a že tedy příslušníci území toho v'ždy byli a jsou příslušníky tohoto státu
a byli tudíž také i v kritický den 29. listopadu 1918 jeho občany a poddanými, že však nicméně, když věc tak se má, že tehdáž, po:zvedše odboj,
se zevnějšfm nepřítelem vlasti se spolčovali, není přídny, aby se s nimi
58'
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tehdáž nebylo naložilo obdobně jako se zevneJSlm nepřitelem~-a- důsledně
ne'nÍ proto závady proti použití předpisů § 1 lit, a), bl, zákona ze dne
18. srpna 1918, čís. 317 ř. zák.
Čís. 1933.

Zákon ze dne 18. srpna 1918, čís. 317 ř. zák. o povinnosti státu nahraditi škodu za bezprávná poško,zení civilních osob za nynější války.
Manžel může se domáhati náhrady škOdy pro nsmrcení manželky
pouze ,tehdy. poknd smrti manželky nšlo mu výživné, k jehož plněni byla
manželka zavázána.
(Rozh. ze dne 19. října 1922, Bc II 3/22.)
Při srazce vojska s obyvatelstvem v M., jejíž průběh jest vylíčen
v ;předchozím rozhodnutí, byla usmrcena manželka žalobce. Zal ob u jeho
o náhradu škody, jež prý mu vzešla tím, že následkem usmrcení manželky, která před tím domácnost vedla sama, dceru opatrovala a ho obsluhovala, je nucen si držeti k vedení domácnosti placenou hospodyni,
pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e (vrchní zemský soud) neuznal co do
dúvodu· po právu a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Žalob ní
nárok není co' do důvodu 'oprávněn a to především, z dův.o;du, že žalobce,
jenž sám na těle poraněn nebyl a požaduje odškodnění pouze za smrtelné
poranění své manželky, dle odstavce třetího zákona nároku na odškodnění
pIYžadováného způsobu vůbec nemá. Jako manžel usmrcené mohl by nárok
na odškodnění dle' zákona ze dne 18. srpna. 1918, čís. 317 ř. zák. jen tak
dalece uplatňovati, pokud mu smrtí manželčínou ušla' výživa, k jejlmUiž
poskytování zemřelá byla povinna. Žalobce, jenž ani netvrdí, že nemá
samostatného jmění nebo. způsobilosti k výdělku, neměl proti své zemřelé
manželce vúbec zákDnného nároku na poskytování výživy (§§ 91 a 92
obč. zák.) a ani netvrdí, že ho měl z jiného právního důvodu. Nežádá
odškodnění z té příčiny, že smr,tí manželky utrpěl újmu na výživě, kterou
mu tato pOiskytovala, nýbrž z té příčiny, že' má nyní větší výlohy Ila
služební mzdě a za práce pro rodinu a domácnost následkem toho, že
musí míti k vedení domácnosti, obstarávání dětí a k své obsluze placenDu
hospodyni a že musí mnohé práce, které dříve manželka sama obstarávala, dávat 'Pf'o,vádět mimo dilm. Na náhradu škody tohoto, druhu, byl
i ji odívá ve formn měsíční renty, nemá žalobce vůbec nároku a jest
tudíž dotyčná námitka strany žalované odůvodněna.
Ne j v y Š 'š í s o n d odvolání Po< ústním líčení nevyhověl a uvedl mimo

jtné

v

důvodech:

Procesní soud prvé stolice právem uvedl, že žalobní nárDk jest vzhledem na to, co žalobce přednesl při ústn,m přelíčení v první stolici, a na
třetí odstavec § 3 zákona ze dne 18. srpna 1918, čís. 317 ř. zák. neduvDdným. Podle tohoto zákonného předpisu by totiž žalobce mohl se domáhati náhrady jen potud, pokud smrtí jeho manželky ušlo mu výživné,
jež mu manželka dluhovala; netvrdil však vůbec, že mu manželka byla
povinna výživou, ani že mu nějaké výživné dluhovala, a ze zákona takový

náro~ neply~~,. neboť, po~le § 91 obč. zák. manžel Jest povinen, opatřovati

manzelce ,V>,:ZlVU, rnkol! manželka manželovi. Zalobní nárok tedy již
proto ncm duvode~ s,:ym po právu a rozsudek mezitimnfr, jímž to jest
vysloveno, vyhovuJe zakonu.
Čis. 1934.

Sudiště § 88, odstavec druhý j. lL platí za odmÍtnnté, škrtl-Ii kupit~l

příslušnou do.ložku ve faktuře a vrátil fakturu prodateli.

(Rozh. ze dne .24. fíina 1922, R I 1262/22.)
Pro datel, zaslal kupiteli zámveň se zbožím fakturu, opatřenou doložkou
»splatno. a zalovatelno v P.«, kupite;!' však doJožku škrtl a vrátil fakturu
prodateh. Žalobu o zaplacení nedoplatku kupní ceny vznesl pro datel
u okresního., soudu v P., opřev ji CD do místní příslušnosti o § 88, odstavec druhy J. n. So udp r v é s tol i ce zamítl námitku místní nepříslušnosti, r ck u t sní s o u d jí vyhověl a žalobu odmitl.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl d... volacímu rekursu.
Důvody:

Ku'puiící může dle § 88, odstavec druhý j. n. vyloučiti fakturuí soud
tím, že faktum bez poznámky vrátí. Tím dává na jevo že nepřistupuje
na odesílatelovu n~bídku, ve faktuře vůbec obsaženou,' že tudíž nepři
stuPu;e am n~ n~bld'ku, by o sporech z dodávky rozhodoval soud, ve
fakture naznaeeny. Toto ustanovení musí platiti tim spíše, když kupuiící
fakturu bez poznámky vrátí a nad to škrtne odesílatelovu nabídku 've
faktuře o,bsaženo(U, by spory z dodávky byly žalovatelny v místě ve
faktuře naznačeném. Stačí-li k vyloučení fakturního sudišfě, dal-li kupuiící
vůli; nepodrobiti se faktu:rnímu soudu, na jev o pouhým vš'eo'hecn1rm vrácemm faktury bez poznamky, tím spíše musí býti fakturuí sudiště vyloučeno, když kupující zřetelně, škrtnutím poznámky "žalovatelno vP"
projevil vůli svou, směřující k vyloučení fakturního sudiště a' při to~
fakturu vrátil. ať už ,při tom zvláštním přípisem zboží vady vytýkal
nebo ne. Zde nemúže hýti pochybnosti o tom. že kupující nesouhlasí
s fakturním sudíštěm, a nemúže proto býti předpoklédán jeho souhlas
s tímto sudištěm, jak žádá to § 88, odsta vee druhý j. u. ku založení onoho
sudiště. Avšak ani pozdější př'ijetí dvakráte vrácené faktury do níž
!}desílatel zboží poznámku "žalovatelno v 'P.« opětně přípsal 'nemohlo
založiti příslušnost okresního soudu vP., ,po,něvadž třetí zaslá~í faktury
nestalo se iiž současně se zbožím, aneb před jeho dojitím (§ 88 odstavec
druhý j. n.).
'
Čis. 1935.

Ustanove!ni ,čtvrtého odstavce I§ 502 c. ř. s. neplati, neprojevil-Ii odvolací soud v zrušovacím usnesení prá.vnf názor, prvý' soud vižicf.
~ (Rozh. ze dne 24. říinal922, Rv I 281/22.)
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Dovoliní
jimiž bylo žalobci přiznáno zažalovaných 300
s o ude m odmítnuto,

Kč,

bylo

Ne j v y

Š

sí m

N e j v Y š š i s ou d odmítldov,olání žalovaného,
Důvody:

Důvody:

Z ustanove'ní § 502, odstavec třetí c, ř, s" že z rozsudku odvolacího
souda, rozsudek prvé stolice potvrzuiícího, jest do;vo,lání nepřípustno,
když předmět sporu, o němž odvolací soud rozhodoval, nepřesahuje
1000 Kč, stanoví se v odstavci čtvrtém výjimka, když potvrzený rozsudek byl vydán na usne;sení oidvolacího soudu, jemuž nebylo lze odporovati (§ 519 čís, 3) a jímž byl původní rozsudek dle §§ 496 čís, 2 a 3
a 499 c. ř, s, zrn-šen a věc vrácena prvé stolici k novému rozhodnutí.
Tohoto ustanovení se dovolatelka také dovolává, než neprávem. Jest sice
správným, že odvolací soud zrušil rozsu,dek prvé stolice z duvodu, že '
byla žalovaná firma uznána povinnou zaplatiti žalobkyni za správu bot
300 Kč, ač přimčřenosti požadované částky neuzuala a ač nebyll> v té
,příčině v prvé stolici vůbec jednáno, shledal tedy řízení prvé stolice
v tomto smčru vadným, ale nevyhradil svému usnesení právní moci
(§ 519 čís. 3 c. ř. s,), Prvá stolice, doplnivši řízení, vydala opět rozsudek
dle prosby žalobní, jenž byl odvolacím soudem potvrzen a do tohoto
rozsudku podala žalovaná dovolání, poukazujíc na ustanovení čtvrtého,
odstavce § 502 c, ř, s, Avšak důvod pro přípustnost dovo-Iání dle tohoto
ustanovení tkví v tom, že zákonodárce přeclpokládal, že ve zrušovacím
usnesení odvolacího soudu byl projeven právní názor, jímž hy byl prvý
so-ud-ce při svém novém rozhodování vázán, tedy určitou závislost nového rozsudku prvé stolice na nčm, Tomu však v tomto případě Jak nenL
Tu odvolací soud shledal, že k výroku co do odměny za vykonanou
práci není v prvé stolici žádného podkladu, že zejména žalobkyně neuvedla ani skutkových okolností kn zjištění ,přiměřenosti, požadované
částky, ani prltvodltpro případ, že by žalovaná firma přiměřenost odměny
dodatečně nepřiznala, Shledal tedy odvolací soud řízení první stolice
knsým, jelikož nebyly rozhodné skutkové okolnosti vzaty na přet!e" neprojevil však v tomto S>fleru svého právního názoru na věc, takze mohl
soud prvé stolice zcela nezávisle a úplně dle vlastního právního poso,uzení
věci rozhodnouti. Jelikož pak jen v souhlase 'právního náwru dvou, ve
svém rozhodnutí -na sobě nezávisl~Tch sO,udů, spočívá vnitřní důvod· zákazu dalšího právního pořadu (viz motivy § 502 c, ř. s, nov, zněnO a
v tomto případě jak shora zmíněno, takové závislosti není, nutno i tu
použíti odstavcc'třetího § 502 c, ř. s" nehol jsou tu souhlasná rozhodnutí
dvou stolic, jak je toto ustanovení má na mysli, a jelibož dalšÍ opravný
prostředek jest dle tohoto ustanovení nepřípustni'm, bylo odvolání o.dmítnuto.
Čís.

1936.

Vyhověl-li soud prvé slo.lice žalo.bě o. peníz 1000 K nepřevyšující,
odvo.laci so.ud pak k o.dvo.lání žalovaného. žalobu zamitl pro. tento.kráte,
jest dovo.lání žalovaného. nepřípustným (§ 502, o.dstavec třetí, c. ř, s.).

(Rozh, ze dne 24, října 1922, Rv I 515/22.)

Prvý soudce žalobě na zaplacení 450 K vyho,věl, druhý ji zamítl pro
tentokráte, uznal tedy ve prospěch žalovaného. Tu by tedy měli pouze
žalobci právo dovolati se, nemá ho však žalovaný, neboť VÝsledkem
rozsudku je, že se oba shodují v tDm, že nelze žalobu zamítnouti pro
vždy - mál pr\Cý za to, že ji vůbec 'nelze zamítnouti, a druhý, že ji lze
zamítnouti jeu pro tentokrát - a v tom je tedy druhý 'potvrzujícím, nebot
správně byl by měl říci, že se odvolání jen potud vyhovuje, že se žaloba
pro tentokrát zamítá, vostatku však že Se odvolání, žádající zamítnutí
pro vždy, místa nedává. Dovolání je tedy dle § 500 poslední odstavec
a § 502 odst 3 c. ř. s, ne,přípustnéa bylo je proto dle § 507, odstavec
prvý r, 513 a 474 odstavec druhý c. ř. s. odmítnouti.
Čis. 1937.

I ku kniho.vl1Ímu vydržení třeba nejen pravo.sti, nýbrž i po.řádno.sti
a bezelstnosti kniho.vní držby.
nčinky do.ko.naného. kniho.vnmo. vydržení nebyly do.tčeny §em 201
III. dílčí novely k o.bě. zák., jímž zrušen § 1467 obě. zák.
Žalobu to.ho., kdo domáhá se, by připsány mu byly po.zemky, jím užívané, připsané však o.mylem na jíného., jest Po.suzo.vati dle záswd žalo.by
z domnělého. vlastnictví (§ 372 o.bč. zák.l.

(Rozh. ze dne 24. října 1922, Rv I 529/22.)
Při

parCelaci, dvoru č. P. 45 v K., kloraw v roce 1905 dražbou proBernard W., vydražil Martin P, PT,en,jrv Č. kat. 2197/1 a 2197/2
v K, kdežto Antonín D. koupi] pozemek i',; '124, oba zaplatili kupní
cenu a ujaH se spolu' se svými manželkami ,;r;: y koupených pozemků.
Avšak př'i sepisování smluvních listin sběhl se omyl potud, že pozemky
Č, k, 2197/1 a 2197/2, koupené Martinem P-em, byly označeny jako
č. k, 2124, a naopak rento pozemek, koupený Antoninem tI-em, jako
Č, k, 219,7/1 a 2197/2, čímž se stalo, že manželltm P-ovým byl knihovně
připsán pozemek č. k. 2124 místo pozemků č. k, 2197/1 a 2197/2, a ma'nželům tI-ovým byly připsány pozemky Č, k. 2197/1 a 2197/2 místo, pozemku Č, k, 2124. Domáhali se proto manželé P-ovi zal obou, by bylo
uznáno právem, že mHllželé tl-ovi jsou povinni uznati vlastnictví žalobců
k rolím č. k, 2197/1', a 2 a k umožnění rpcovedení knihovního pořádku vydati ohledně těchto poze:mklt žalobcům prohlášení způsobilé ke vkladu
do knih, na základě něhož by zmíněné pozemky byly přepsány z knihovní
vlOŽkY čís. 19 a pro žalobce bylo na ně vloženo vlastnictví proti to~u,
že žalo,bel odevzdají žalovaným prohlášení způsobilé ku vkladu, do kmh,
na základě něhož by role č. kat. 2124 mohlo býti odepsáno z vloži(y
čís, 303 a pro žalované na ně vloženo rprávo vlastnické. Manželé tl-ovl
domáhali se pak žalobou, by manželé P-ovi uznali jich právo vlastnické
k pozemku čís, 2197/1 a 2197/2 a, jim tyto pozemky do skutečné držby
, odevzdali, Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě manželů P-ových
váděl
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vyhověl,

žalobu 11larr1:elú Iř-oy§ch Lamíti~ tl v o I a c 1 S o -u d--rÓzsndek
potvrdil mimo jiné z těchto d II vod ů: Nelze souhlasiti s náhledem odvolatelů, že žaloba manželů P-ových proti nim jest pochybena, ježto lito·
s nimi nej.sou v žádném smluvním poměru, nýbrž toliko s Bernardem
W-em,od něhož pozemky v dražbě koupili, že tedy odvolatelé nejsou
ku "poru o žalobě manželů P-ových pasivně legitimováni, ježto tito ani
netvrdí, že by spoJupůsobili při smlouvě uzavřené s Bernardem W -em.
Žaloba manželů P-oiVých jest žalobou vlastnickou dle přcdpisu § 366 obč.
zák., kterou se žalobci, kteří jsou v pravém, pořádném a bezelstném
držcní pozemků Č. kat. 2197/1 a 2197/2 domáhají toho, by se vkladem
práva vlastnického po rozumu § 431 obě. zák. stali zápisem tohoto
práva do knih po/zemkových vlastníky pozemků žalovaným manželům
li-ovým do vlastnictví v knize pozemkové připsaných. Pravými žalovanými jsou zde tudíž -manželé li-ovi, kteří žalobclllTI zápisem, svého
práva vlastnického v knihách pozemkových v dosažení tohoto účelu jso;u
na překážku a nikoliv Bernard W. Naznačeného účelu žaloby vlastnické
bylo lze dosáhnouti buď domáháním se nároku na vydání a odevzdání
vkladné Jistiny žalovanými žalobcům, neh odsouzením žalovanÝch ku
snášení vkladu práva vlastnickéllG pm žalobce na základě rozsudkn, žalované k tomu odsuzujícího. Zde byla správně volena cesta první, poněvadž žalobci uznávají svou vzájemnou povinnost, vydati a odevzdati
žalo,vaným z ruky do ruky vkladnou listinu, zpúsobilou k tomu, by právo
vlastnické na pozemek Č. kat. 2124 pro ně bylo zapsáno. Předpis § 1467
obl'. zák. zrušen byl ustanovením § 201 cÍs. nař. ze dne 19. března 1916,
čís. 69 ř. zák III. dílčí nov. ústav pozemkových knih věnován jest pGřádnosti a bezelstnosti držení nemovitostí. Knihovní držení manželů
li-ových ohledně pozemků l'. kat. 2197/1 a 2197/2 není ani pořádné (§ 316
obě. zák.) ani bezelstné (§ 326 obě. zák.), nerrajíť ohledně pozemků těchto
platného titulu, to jest právního důvodu k nabytí pozemků, ježto nevydražili těchto pozemků, nýbrž pozemek č. kat. 2124 a jen omylem jim
pozemky ty ve smlouvě místo pozemku posléze jmenovaného p'řiznáns'
byly, a proto ani z příčin pravděpod'Obných pozemky Č. kat. 2197/1 a
2197/2 za své pokládati nemohli, poněvadž vydra'žili a zaplatili pouze
pozemek č. kat. 2124 a na něm hned druhého dne po dražbě pracovati
počali a dosud ho také užívají a drží, kdežto' manželé P-ovi maji platný
titul na pozemky Č. kat. 2197/1 a 21'Y7/Z ve smlouvě uzavřené nejvyšším
podáním při dražhě a jeho přijetím Bernardem W-em. Knihovni zápis
práva vlastnického manželů li-ovýcb na pozemky Č. kát. 2197/1 a 2197/2
není platným, zakládaje se na nepravÉ.. smlonvě, spočívající na om).ilu, a
kniho',vní zápis nemůže nikterak propůjčiti práva, kterých nebylo zákonným způsobem nabyto.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dúvody:
Vezmou-li se za základ skutková zjištění nižších stolic, nelze dovolání, opírajícímu se o dovo,j"cí důvod § 503 čís. 4 c. ř .. s., přiznati oprávněnosti. Potud ovšem odvolací soud se mýlí, pokud pokládá za to, že
nebylo vůbec lze užiti ustanovení § 14ú7 obč. zák., poněvadž by!o, zrušeno §em 20r třetí dílčí novely. Tříletá lh~ůta, stanovená v § 1467 obl'.

zák., dávno pwšla před vydáním třetí dílčí novely, a kdyby byli manželé
li-ovi nabyli práv dle § 1467 obč. zák., nebyla by talo nabytá práva
pozdějšim zrušením § 1467 obě. zák. samozřejmě nikterak bývala dotčena. Lze stranou ponechati otázku, zda nyní zrušený § 1467 obč. zák.
po vydání obec~ého záko:na knihovního z roku 1871 vzhledem k, §§ 61
a násl. tohoto zakona měl je'ště nějaký právní význam, neboť, i když se
přisvědčí k této otázce, nemohou se :manželé li-ovi s úsvěchem dovolávati jeho ustanovení. Vyžadoval,,! se - jak v literatuře a judikatuře
uznáno - i k tak zvanému knihovnímu vydržení dle § 1467 obč. zák.
vedle pravosti též pO,řádnost a bezelstnost knihovní držby, a právě těchto
předpokladů není na straně manželů li-ových. Je! zjištěno, že nekoupili
pozemků č. k. 2197/1 a 2197/2, nýbrž pozemek č. k. 2124, a' proto n ema j í platného titulu, neboť titulem není smluVní listina, jak dovolatelé
se domnívají, n1r brž právní jednání, osvědčené smluvní listi-nou, zde tedy
kup: Manželé li-ovi byli si to:ho však i vědomi, že nekoupili pozemků
č. k. 2197/1 a 2197/2, ježto by jinak nebylo vysvět1itelno, proč od roku
1905 bez jakýchkoli námitek užívali pozemku Č. k. 2124, a proto nelze
je pokláda'ti za bezelstné, Nemohou se ve svlij prospěch odvoláati na
nic jiného" než na zřejmě mylný zápis knihovní. Naproti tomu mají manželé P-ovi pro sebe platný titul (kup) a pravý způsob i bezelstnost faktické držby, a nelze jim tudíž brániti, by se nedomáhali žalobou toho
hy knihovní stav hyl uvéden v soulad s pravým st"vem skutečným:
Nejde sice o žalobu vlastnickou po rozumu § 366 obč. zák., jak odvolaCÍ
souu předpokládá, poněvadž první po·dmínkou této iest vlastnictví žalobeú, vlastnictví nemovitostí se nabývá jen knihovním vkladem (§§ 425
a 431 obl'. zák.), " spo:rné pozemky II e j s o. II knihovně připsány manželům P-ovýrn, ale není závady posuzovati žalobu. dle § 372 obč. zák.
jako žalobu z domnělého vlastnictví (a'clio publiciana). Když tomu tak,
iest dána jak aktivní legitimace manželů P-ových, tak i pasivní legitimace manže,lú li-ových, nebol žalobu dle § 372 obč. zák. mo,hli samozřejmě podati jen manželé P-ovi jako naturMní držitelé a mo"li ii podati
je,n proti manželúm l1-ovým jako slabším držitelúm knihovním. Že tu jsou
predpoklady § 372 obč. zák., vysvítá však již z toho" co výše bylo uvedeno.. Ustanovení občanského zákonníka o. omylu - §§ 871 a násl. _
nepřicLázejí zde vůbec v úvahu a proto není třeba zabývati se přísluš
nými vývody dovolacího. spiSU. Z těchto úvah plyne oprávněno,st nároku
manželú P-ových a důsledkem toho bezdůvodnost nároku manželů
li-ových, pročež nižší so.udy právem vyhověly žalobě 'Ol1ěch a zamítly
žalobu těchto.
Čis. 1938,

I\onto.-W,
Práva dle čl, 376. 'Odstavelc třetí. o.beh, zák, může se vzdáti ko.mitent
nejen výslo.vně. nýbrž i mlčky, Po.užiti práva to.ho nelze spatřo.vati v tom
že komitent se ohradU proti vyúčtování výtěžku z ko.misního o.bchod~
na t. -zv. »konto W.({9
Použití onoho. práva není sice vázáno na určitou lhůtu, dal-Ii však komisionář. ač nepo.jmeno.val smluvnika, na jevo., že nechce býti pokládán
za přímého smluvníka, musí dáti komitent bez odkladu na jevo. viiIi; že
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k(}misionáře jak(}
p(}měr komisi(}nářský. Výtěžek,

smluvníka, jinak přichází v úvahu p(}uze
docílený na Vídeňské burse za prodané
cenné papíry, jenž byl splatným za účinnosti nařízení ze dne 6. února
1919, čís. 57 sb. z. a n., nemůže komisionář převáděti do tuzemska. Naří.
zení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. jest platným.

se chce držeti

(~ozl1. ze dne 24. října 1922, R.v I 546/22.)
Žalobkyně (tuzemka), byla se žalovanou tuzemskou bankou v obchodním spojeni tím způso,bem, že jí dávala ro.zkazy ku prodeji neb ku koupi
cenn~"'ch papírú. Žalující stran," dopisem ze· dne 16. února 1919 dala žalov,"né straně příkaz, by prodala 25 knsů akcií státních drah, Jí náležeiících, co neilépe. Dopisem ze dne 19. února 1919 oznámila žalovaná
strana žalobkyni, že ,prodala na její účet dne 18. února 1919 na: Vídeňské
burse 25 kusú akcií státních drah po srážce veškerých výloh za 25.191 K
84 h a že jí připsala výtěžek, z prodeje toho uvedenou č~stkou 25.191 'K:
84 h k dobru na tak zvaném kontu "W« (Kto septo Wien). Zalo'bkyně pro.ti
tomuto vyúčtování ničeho nenamítala a neozvaIa se na výpis, sdělený
ji žalo·vanou dne 30. června 1919, v němž opět bylor uvedeno·, že výtěžek
za prodané akcie jest zapsán na "kontě W.«. Žalobě o zaplacení 25.191 K
84 h procesní so-ud prvé stolice vyhověl. Důvody: Jest nesporuo, že prodej akcií, uložený žwlo·bkyní žalované bance příkazem ze
dne 16. února 1919, jest komisionářským obchodem, o nemit platí zákrmná ustano verlí čl. 360 a násl. ob ch. zák. Žalovaná banka měla tudíž
prodej těchto akcií prqvésti na žalobcův účet ve' vlastním jméně, šetříc
při tom péče řádného obchodníka,. dále měla dávatí žalobci nutné zprávy
o provedeni příkazů těch, a byla zároveň povinna žalobkyni jako svému
komitentu vydati účet z tohoto Olbchodu a p.lniti jí to, co jest oprávněna
z tohoto obchodu žádati (čl. 361 ob ch. zák.). Žalovaná ve smyslu tohoto
zákonného ustanovení vyro.zuměla žalobkyni o provedení příkazu a prodeji akcií dopisem ze dne 19. února 1919. Pw žalobkyni byl tento obchod
tímto oznámením vyřízen. Tímto sdělením, jest prokázáno, že žalovaná
banka připsala žalobkyni výtěžek 25.191 K 84 h k dOrbru na konto "Wien«.
Žalovaná banka neoznámila viS'ak žalobkyni jinou osobu jako kupite.]e
oně·eh papírů a jest proto žalobkyně dle čl. 376 obch. zák. oprávněna
žalovanou banku za kup-itde považo:vati. Tím změnil se mezi stranami
pomčr komisionářský v právní poměr kupní smlouvy a proto přísluší
žalobkyni vůči žalorvané bance přimý nárok na zaplacení oné, j.í vyúčtované částky. S ohledem na tento stav věci nemůže se žalovaná ba'l1ka
dovolávati nařízení vlády ze dne 6. února 19/9, čís. 57 sb. z. a n., neboť
toto nařízení net-ýká se nijak žalobkyně, která, jak výše uvedeno, můžer
beze všeho žádati na žalo'vané bance jako smluvní straně, aby jí vyplatila kupní cenu za prodané akcie, která má. své sídlor v Praze, tudíž v tuzemskt1. Ježto žalobkyně má bydliště v tuzemsku, - také žalovaná banka
má své sídlo v Praze, - jest žalovaná banka povinna plniti svůj záv",zek
dle čl. 324 obch. zák. a § 905 obč. zák. v Praze a proto jest žalo-bk~ně
oprávně.na žádati výtěžek, docílený prodejem akcií, s ohledem na § 6
zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z .a n. v korunách českoslo
venských. Okolnost, že ža,lo·bkyně dle tvrzení žalované banky a'ni proti
,:yúčtování ze dne 19. Ílnora 1919 ani proti výpisům ze dne 30. června

. 1919 ničehG nenamítala, pokládá soud za Ílplně nerozhodnou, poněvadž
ani z obsahu do;pisu (výpisu), ani z pouhého označení ko·nto "Wien"
. (konto "W,,) ne'ní zřejmým dosah .a význam, j·ejž žalovaná banka označení tomu přikládala,. ač bylo její povinno-stí jako řádného obchodníka, by
o- tom žalobkyni poučila, a mimo to nelze v tom, že se žalobkyně proti
onomu označení neohradilal, spatřovati vzdání se nároku, neboť to muselo
by se státi výslovným prohlášením (§ 1444 obč. zák.). Ani k námitce
žalované strany, že prodej děje se na burse přísežným dollOdcem, který
není povinen jméno prodávajícího oznámiti, nelze hleděti, neboť tím nemohou býti nijak zkrácena práva komitenta z čl. 376 obch. zák. S ohledem na tyto vývody a s ohledem na to, že zažalovaná částka nepodléhá
závěře, bylo žalobě vyhověti. Následkem toho nepokládá soud za nutné
zabývati se otázkon, zda nařízeni ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n.
jest platným čili nic. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
Ne jv y š š í s o II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Že tu nejde o případ, upravený v prvním odstavci ·čl. 376 ob-ch. zák.,
že tedy žalovaná nevstouplla dle toho,to odstavce jako kupitelka do obchodu, přikáza'l1ého jí žalobkyní, tato v dovolacím spise výslolVně uznává.
Není tu však ani předpokladů třetího odstavce čl. 376 obch. zák. Dle
tohoto ustanovení zákona jest komitent ovšem o,'p r á vně n ·držeti se
jako kupitele nebo prodate!e sama komisionáře, nepojmenoval-li tento
- jako v tomto, případě - zárov'eň .s oznámením o prO'vedeném příkazu
někoho jiného jako kupítele nebo prodatele. tIledíc k dalekosáhlým dů
sledkům tohoto vstupu komitenta (na rozdíl od vstupu komisionáře dle
prvního· odstavce čl. 376 obeh. zák.), nutno však žádati, by komitent
zpúsob~m. vylučuj.ícím jakoukaliv pochybnost, včas použil vůči komisionáři zpráva, jež mn propůjčuje čl. 376 odstavec třetí obch. zák., jehož
se všaK jako každého jiného práva mlllc vzdáti nejen výslovně, nýbrž
i mlčky (§ 863 ·obč. zák.), a prohlásil, že se drží komisionáře jako kupitele
nébo pro·datele. Ale toho právě žalobkyně neučinila. V tom, že se, snad
ohr",dila ,proti vyúčtování výtě'žkn 'PTodaných cenných papírů na zvláštním kontě W, nebylo by lze spatřovati použití práva dk čl. 376 obeh. zák.,
odstavec třetí, ježtor mohla při tom vycházeli i z jiných právních bledisek,
než právě s hlediska čl. 376, odstavec třetí, obeh. zák. Zásadně lze sice
připustiti, že použití práva dle tohoto článku zákona není vázáno určitou
lhůtou a ča'sov'ě není omezenG, ale právnÍ'm pravidlem" j'ež uznává
literatura a judikatura, jest též, že, zaslal-li komisionář kOmitentovi Vyúčtování o provedeném příkazu, z něhož jest p'atrll'O', že, ač nepojmenoval
jiného kontrahenta, přece II ech c e 'býti 'pokládán za přímého smluvníka
- jak tomu bylo v tomto: případě, komitent musí bez odkladu dáti na
jevo sv'ou vůli, že se chce držeti komisionáře ja1ko přímého smluvníka,
jinak se pokládá za to, že se vzdává tohoto svého práva' a spokojuje
s nároky, které mu příslušejí proti komisionáři jako zmocněnci dle čl.·
361 a násLobch. zák. Opačný názor nelze uvésti v soulad se zásad-ml
obchodn\cké poctivosti a slušnosti, a byla by také ohrožena žádoucí
jistota v obdlOdním styku, kdyby komitent, jenž púvodně nepomýšlel na
to, po·užíti práv, p.lynoucích z čl. 376 odstavec třetí obch. zák., dodatečně,
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uukunce PO drahntltobe, kayz by se muto prave hO,dilo, chtef na újmu
komisionáře těžiti z okolnosti, které před tím nepřikládal významu, že
mu komisionář svéhO' času 'llcpojmcnova,! kupitele nebo pro datele. To
platí zvláště v tomto. případě o žalobkyni, která si ne snad v žalobě.,
nýbrž za řízení, po více než dvou letech, vzpomněla na ustanovení čl.
376 odstavec třetí obeh. zák., byvši na ně patrně upozorněna rozhodnutími
nejvyššího. soudu, která mezi tÍ:m byla vydána. Pouhé mlčení" není ovšem
samo o sobě za pravidelných poměTů ani souhlasem ani vzdáním se práv,
ale nabÝvá toho významu tam, kde pwvázející okolnosti nedopooštějí
důvodně pochybovati o tom, že by strana nemlčela, kdyby nesouhlasila
nebo nevzdávala se práv, kde tedy mlčení neIze vykládati jina,k, než
jako souhlas nebo zřeknutí se (§§ 863, 914 obč. zák. čl. 279 obch. zák.)
zvláště ve styku obchodním, který jest oviád"n zásadou důvěry a poctivosti, a v těch případech, kde zájmy druhé strany toh·o vyžadují, ab:,
spolusmluvník se výslo."ně vyjádřil, chce-li přivoditi určité právní dů
sledky. Shrnuje to, co dosud uvedeno, zdůrazÍÍuje do-vo.lací soud, že nejde
o to, zda žalobkyně, neohradivši se proti zřízení zvláštního konta W,
s ním souhlasila ,a je schválila, nýbrž Di to, že, nepouživši náležitě a zavčas
práva dle třetího odstavec čl. 376 obch. zák., nemuže práva toho více
uplatňovati. S toho stanoviska jest nerozhodno, zda si žalobkyně byla
vědoma vÝznamu konta W čiU n!c, nebo:l tato otázka nemá nic společ
ného s nepc·užitím zmíněného práva. Proto nebylo také třeba dírkazu. výslechem stran o tvrzení žalobkyně, že se ohradila proti vyúčtování výtěžku prodaných akcií na zvláštním kontě W, a ne,lze spatřovati vytýkané vadunst! odvolacího řízení po rozumu § 503 čís. 2 c. ř. s. v tom,
že důkaz ten nebyl nařízen "ni scudem odvulacím. Taktéž jest nerozhodno, zda žalobkyně výslovně schválila zaslané jí Vyúčtování či pouze
ho nepozastavila, pročež odpor se spisy, vytýkanir v tom smeru o,dvo- ,
lacímu rozsudku, netýkal by se podstatné části a nespadal by pcd § 503
čÍs. 3 c. ř. s. Než ani ,PD stránce právní nelze- s úspěchem Odp.ofDvati
rozsudku odvolacího! soudu dle § 503 čís. 4 c. ř. s. Jakmile tu ·není před
pokladů čl. 376 odstavec prvý a třetí obch. zák., nelze tvrditi, že vzešel
mezi stranami pnmý poměr prodatele ke kupiteli, nýbrž zůstává při právních pravidlech, platných pro poměr komisionářský, při nčmž ko,misionář
provádí obcho:d sice vlastním jménem, .ale na účet komitenta (čl. 360
obch. zák.) a povinen jest dáti komitentovi to, c.oon (komisionář) z obchodu má k pohledávání, a tak jak to sám může požadovati (čl. 360 obch.
zák.). Ježto pak platnost výtěžku cenných prupírů, prodaných, jak zjištěno,
na Vídeňské burse, nastala v době, kdy bylo již vydáno, nařize-ní ze dne
6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n., zakazujíci bezvýjimečně jakýkoliv převod,
t:xkovýchto úhrad do tu-zemska, nemůže žalovaná, dokud zákaz ten nebude zrušen vyplatiti žalobkyni výtěžek vůbec, tím méně vlšak v korunách československÝch, poněvadt do té doby ona sama musí ponechati
výtěžek ve Vídni a -nemůže na svém smluvníku žádati, by jej zaplatil
v korunách česko-slovenských. T"rzení dovolatelky, že převod, o nějž tu
jde, nehy,l a není zakázán, odporuje jasnému zně'ni zmíněného nařízenÍ.
Rozhodnutí nejvyššího, soudu, na něž dovolatelka poukazuje, mělo jiný
podklad skutkový, nebol netýkalO se úhrady, vzniklé z pro-dej:e cenných
papírú v cizo.zemsku. Pokud žalobkyně také v dovolání tvrdí neplatnost
nařizení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n., stačí připomenouti, že
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nejvyšší sOlud, který se již několikráte zahýval touto otázkou, důsledně
trvá na stanovisku, že ono nařízení, jscuc nerozlučnou součástkou těch
zákonitých opatření, která byla vydána za příčinou provedení měnové
fO'zlukY, a přípravou k akci oko:1kovací, ke které se vztahuje zákon ze
dne 25. února 1919, čís. 84 sb. z. a n., došlo tímto zákonem svého pptvrzenÍ. Nejvyšší soud nemá ·příčiny,.bY se .odchýlil od tohoto stanoviska,
zvláště když výv·o,dy dovolacího spisu, zejména po-ukaz k § Sobč. zák.
nejsou s to, by je zvrátily. NejdC'l O to, zda má zmíněný zákon účinek
zpětný, nýbrž o to, že případnÝ nedostatek zákonného po-dkladu onoho
nařízení byl jím dodatečně odčiněn. S tohO'_to hlediska netřeba zkoumati,
bylo-li nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. vydáno na základě
zákona ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák. jak odvolací soud
předpokládá, aniž zabývati se vývody dovolacího spisu, jimiž se napadá
tento názo:r odvolacího soudu.
Čís. 1939.

Není-ii při tiché spole'čnosti majitel .obchodního podniku kupcem plného
práva, nelze mu sice uložiti, by vedl knihy a činil uzávěrky (čl. 29- a nn.
obch. zák.), jest však povinen tichému. společníku skládati účet a dáti
mu podrObné sestavelní příjmů a vydání.
(Rozh. ze clne 24. října 1922, Rv I 1050/22.)
Tichým společníkům žalobců byla povolena exekuce udělením zmncby si na útraty žalobcúda!i poříditi bilanci s.ol1dním znalcem z oboru
obchodního účetnictví. Zalohci domáhali se zrušení exekuce, tvrdíce, že
splnili svou povinnnst, k jejímuž vymožení exekuce práVě povoJena bYla,
dodatečným předložením požadované bilance a že tím důvod k exekuci
pominul. O b a niž š í s o- li' d y žalobu zamítly, o cl vol a c í s o u cl
z těchto d ů vod Íl: Jediná spo~ná otázka, pro tento spor rozhodná, jest,
zda žalobci skutečně vydali žalovaným bilanci ku dni 1. řÍjna 1921 po
rozumu usnesení ze dne 8. října 1921, které právě tvoří exekuční titul
ku zmíněnému povolení exekuce (35 ex. ř.). V tom směru soud prvý na
základě určitého posudku soudního znalce ve spojení s přílohami bezvadně
zjistil, že přílohy ty - účet rqzvážný a účet hrubého zisku - nevyhovují
ani předpisům zákonným, ani zvyk,lostem věd účetnických. Posudek ten
jest po·depřen pod'robným nálezem znaleckým, v němž zejména se též
vytýká, že není ani patrno., za jaké nbdobí bilanční byly p.řílohy ty sestaveny. I soud .odvolací osv.oduje si zjištění to lako základ pro své rozhodnutí (§ 498 c. ř. s.). Námitky odvolatelů, jimiž účty v odvolání jsou
ohhajovány, jsou vratké. Již tím, že žalobci přijali ža,lované jako, tiché
společníky do společnosti,pře"zali bez nhledu na to, zda závod bude
protokolo:ván čili nic; povinnost sdíleti bilance v opisu žalovaným (čl.
253 ohch. zák.). Výmluva odvolatelů na jich nezkušenosti nebo neznal.osti
a dále na nevedehí knih nemůže je této zákonné po"innosti zba,,;ti a jest
jejiCh věcí, by o zřízen! řádných a správných bilancí, které by před
pisům zákona a též zvyMostem "ěd účetních vyhovovaly, se' p.ostarali.
Jest .o·všem správné tvrzení odvnlatelů, že přísluš\ žalovaným právo,
by zkoumali správnost bilance nahlédnutím do knih a spisů (čl. 253 obch.
nění,
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zák.), když však účty pž ve směrech, znalcem vytčených, na první pohled neodpovídají řádné bilanci, nemůže se ž",lovanÝm vnuco;vati, by se
pouštěli ještě též do zkoušení jednotlivých číslic a položek, vždYť podr{)bné zkoumání správnosti opisu bilance, tichému společ-níku od majitele
závodu vydané jest jeho, právem, nikoli však povinností (cit. čl. 253 oben.
zák.). Správně 'tedy posoudil prvý soud věc po stránce právní uznav; že
žalovaným nedostalo se· od žalobců bilance řádné, t. j. takové, k jejímuž
vydání byli zalobci usnesením ze dne 8. října 1921 povinnými uznáni
a k jejímuž provedení soudním znalcem bylo žalovaným dáno zmocnění
usnesením ze dne 4. prosince 1921.
N e j v y Š š í S ou d nevyho'věl dovolání.
D

ů v·[}

d y:

Bylo dosud stranami i nižšími stolicemi přehlédnuto, že předpisy o obchodních knihách a obchodních společnostech neplatí dle § 7 úv. zák.
k obch. zák. pro kupce nižšího řádu a že tedy nelze se odvolávati na
předpisy čl. 29 n. n. obch. zák., ježto žalobci nejsou ani kupci plného práva
ani zapsanou obchodní společno,stí. Je-li komplementářem v,tiché sp~leč:
nosti kupec neplného práva, není mu článkem 253 obch. zak., dle neh"z
tichý společník jest oprávněn žádati v opisu r·očníbilanci a správnost
její nahlédnutím do knih a papírů 'přezkoumati, snad uloženo, aby knihy
vedl a tudíž bilanci činil vedle čl. 29 n. n. obch. zák., nýbrž možno člán
ku toho (253) užiti jen obdobně a říci, že komplementář jest tichému společníku povinen skládáním účtů, a že jest každým způsobem povinen
dáti mu podrobné sestavení příjmů a vyMní, kdežto 'paušální udání nestači. S tímto náhledem 'll,ruky (Staub - Pisko § 2 k čl. 253 obch, zák.)
dlužno tím spíše souhlasiti, když toto sestavení právě má nahraditi u kupce
neplného práva to, co u kupce plného práva představuje inventář
a bilance dohromady, i'ež čl. 29 a násl. obeh. zák. vždy jen ve spol~u
jmenuje, ježtCl řádná bila'nce jen na základě inventáře sest~vena. byl!
mÍlže jsouc závěrkem z poměru aktiv a pasiv. Pak-II vsak bIlanCl'
v to~to případě rozumíme ve smyslu právě vyloženém, vyžadUjícím
detailní sestavení aktiv a pasiv, pak ovšen;I předložený rozvážný účet
a účel hruhého zisku pro svon sumárnost účelu nevyhovuj'e, neodpovídaje
zákonným podmínkám. Všecky vývody dovolání, napa,dající rozsudek
odv~lacího soudu se sta'noviska čl. 29 n. n. obch. zák. a broiící proti požadavkům, jež zvyklo·st věd účetnických na bilanci klade a jimž dle
náhledu zn",lcova odvolacím soudem přijatého předložené účty nevyhoc
<

vu'jí. jsou tedy bezpředmetny.
Čís. 1940.

Zásady, jimiž dlužno se říditi při soudním odhadu nemovitostí dle
třetí, popl. zákona.

§ 50, odstavec

(Rozh. ze dne 24. října 1922, R II 376/22.)
V pozůstalostním řízení po nezl. Josefu F-ovi udali dědicov'é v místo·-

přísežném seznání cenu nemo·vitostl na 59.567 Kč. K žádosti finančního

úřadu za účelem zji<štění nákladu pro vyměření poplatků předsevzat byl
soudní odhad, na základě něhož určil p r v Ý s o u d hodnotu 83.651 Kč
06 h a u,ložil dědicům, by nahradili útraty odhadu, ježto odhadní cena
převyšo,vala hodnotu udanou o 12)1 %. Rek u r sní s o u d usnesení
potvrdil. D ů vod y: Stížno·st předněnacdhazuje otázku, zda dle zákona
nastal vůbec případ, kde finanční úřad byl oprávněn žádati odhad
a myslí, že oprávněn nebyl. Dle § 50 zák. pOPl. má finanční úřad napřed
jednati se stranami o dohodě, a nedošlo-li k dohodě, může žádati o. určení
ceny soudem. Dle § 53 stane se tak. na útraty strany, pak-li cena, určená
soudem, přeVYŠUje O' 12Y2 % cenu, udanou stranou. Není .správným tvrzení
stížnosti, že finanční úřad nevyjednáva,1 s dědici, nýbrž j;ednal pouze
s jedním z nich, totiž s architektem F., který na podkladě v·ýpo!,tů udanou cenu jako správnou odůvodň-oval, načež finanční úřad opět jen mll
sdělil, že na cenu tu přistoupiti nemůže. Jak vidno z celého o·noho jednání
mezi finančním úřa,dem a architektem F-em, zejména z dopisů tohoto ze
dne 30. března a zvláště ze dne 16. dubna 1921, vyjednával architekt F.
nejen za sebe, nýbrž i za všechny ostatní spoIudědice, kteří také poslednější -dopis všichni podepsali, žádajíce v něm současně za úlevy Doplatkové ve smyslu .§ 4 cÍs. nař. ze dne 15. září 1915, čís. 278 ř. zák., šJo
také o společné jmění pozůstalostní, na němž všichni dč'dicové právem
byli účastni a jest proto bez důvodů výtka, že finanční úřad nevyjednával o dohodu se všemi. 'K' dohodě nedošlo a proto žádost finančního
úřadu 'O sondní odhad' byla oprávněna. Dále myslí stížnost, že soudce
nedbal příkazu zrušovacího vyřízení rekursníhosoudu, aby odhad doplnil
. ve směrech tam blíže uvedených a pak odhadní cenu znovu určil, poně
vadž ve svém usnesení opětně' výsledek toho;(o no'vého o·dhadu nijak neodůvodnil, nýbrž,stanoviv odhadní cenn zase ve výši dřívější, pouze
poukazuje na pmtokol se znaleckým dobrozdáním, takže řízeni je právě
tak kusé, jako' první bylo. Ovšem bližš'ího. odůvodnění napaden,é usnesení
neobsahuje. Avšak znalec nový i dřívější uvádějí pr'O své výpočty a odhad
podrobné dúvody, a když tedy soud na základě nich a s poukazem na ně
stanovil odhadní 'cenu, jest již tím usnesení odůvQdněno. Pwti odhadu
samému namítá, že se v' něm nacházejí křiklavé rozpory, na kteréž by
so:udce 'byl musil přijíti, kdyby byl skutečně VÝsledek 'Odhadu znalců
přezkoumával, že nebyla vzata, jak § 103 nesp. říz. nařízuj:;, za základ
obecná hodnota nemovitostí v době úmrtí z!lsta'vitele, jejíž výpočet má
býti podrobně vyšetřen, a opětují se též jinak v podstatě proti odhadu
samému všechny .ony výtky a námitky, j.ež uplatněny byly již za příle
žitosti první slížno"ti. Tyto výtky a nácmitky nejso'U oprávněny. Že má
býti vyšetřena obecná cena nemovitostí dle § 103 nesp. říz. co jest rozuměti obecnou (řádnou) cenou věci a jakým způsohem lze dojíti k jeiímu
s'právnému vypočtení, byla. již ze'vrubně rozebráno' ve zdejším rekursním rozhodnutí ze dne 3. dubna 1922, na ně'ž tuto možno kn stručně poukázati a k vůli zdůraznění nutno opět zvláště vytknouti, že není obecnou
nýbrž mimořádnou hodnoo(ou, CO' jen zvláštními pomčry, jen zvláštní pře~
chodnou konjunkturou jest vyvoláno a jen krátk"u dobu trvá, načež opět
zmizí a u,stoupí poměrům pravidelným. Neprávem vytýká stížnost odhadu
že v něm j,sou křiklavé rozpory. Naopak, možno-li v některých bo,dec1;
shledávati úchylky v práci druhého znalce proti znalcip!lvodnímu isou
jen podružné, protože druhý znalec po' přczkonmání odhadu prv~tního
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dochází k témuž __ knnečnén1l1 vvsle,dku a výslovnč pravl. ze odhad
se velmi přibližuje odhadu prvnímu a svůj poněkud vyšŠfodhad
budově sta'ľší a opotřebované ještč více snižuje, ač na stav budovy při
kvotách odpočítá vacích již patřičný zřetel bral, a béře tedy první odhad
též za svůj. Tímto přezkoumáním byla také odstraněna dřívější pochYb_
nost, zda první znalec nevzal za: zéklad hodnotu mimořádnou a zda odhadoval dle poměrů z roku 1918. Tu pak zvláště ještě třeba jest "e zmíniti
že, ponžilo-li se cen a výpočtú dle p01J1ěrů tohoto mim, nebylo sáhnut~
k cenám a hodnotám mimořádným. Jest vše,obecně známo, že ještě dnes
po čtyřech letech cenové poměry u budov daleko předčí ceny z roku
1918 a pravděpodobně ještě dlouho· budou prevyšovati. Berou-li se tedy
za základ výpočty dle poměrů tohoto roku, počítá se s něčím déle trvajícím, nikoliv krátce přechodným a opět mizícím. Nový znalec ve svém
nálezu v-ypočítává cenu pozemku. a zastavené plochy dle poměrů z roku
1914, na to cenu jejich v roce 1918 s ohledem na průměrně pětinásobné
stoupnutí cen materi,Uu a mezd, bere zřetel na stupeň budovy a opotře
bení a po výpočtU' této, ceny pozemní a stavební přikročuje k výpočtu
ceny výnosové a konečně ceny prodejní. TYlo své výpo,čty provádí
znalec dle dVOjí výp.očetní tabulky a dochází celkem k výsledku stejnému,
ač upotřebil též vzorce architektem f. samým navrženého. Jestliže pak
výsledek nového přezko,umání odhadu jest ten, že se kryje úplnč s výsledkem prvním, nelze znova ještě vytýkati odhadu, že se neměl výpočet jednotlivých položek cenových bráti tak vysoko, neh že jednotlivé
odpočetní pOložky udržovací, al110rtisační a administrativní měly býti
daleko vyšší neh> že při rozpočtení ceny výnosové nelze souhlasiti s kapitalisačním násobkem 4.5 a pod. Pří shodnosti obOou znalců není příčiny
k opětnému přezkouminí znalci jinými.
.
Ne j vy Š š í' s o Ll d zrušil usnesení nižších soudů a nařídil prvému
soudu, by o-becnou cenu nemovitostí po případě po no,vém odhadu zno'Vu
stanovil.
Důvody:

Dovolací stížnost vytýká n:tpadenému usnesení zmate.tuost, rozpor
se spisy a zřejmou nezákonno:st. V první řadě jest v dovolací stížnosti
uplatněna výtka, že zde není podmínek § 50 zákona ze dne 9. úno·ra li350,
čís. 50 ř. zák. Výka ta není ospravedlněna. Praví! se v posledním odstavci tohoto zákonného předpisu, že jest cenu nem'ovitosti ustanoviti
zvláštním odhadem soudním, když a pokud berní správa se s poplatníkem
neshodla .o jiném měřítku jako základně vyměřovací. Rekursní soud pří
padně odůvodnil, že tato podmínka zde nastala, a poukazují se stěžovatelé
k odůvodnění na:padeného usnesení s,e spisy a zákol1'em se srovnávaj.ídmu,
které neby.lo vyvráceno, vývody dovolací stížnosti. Ostatně jde z ní na
jevo, a připouštějí stěžovatelé v ní sami, že k dohodě mezi nimi a berní
správou nedošlo, při čemž dlu,;no pokládati za nerGzhodné, zda-li berní
správa vyjednáv-ala s otcem zůstavitelo;vým, který je spoludědicem,
a nikoli s právním zástupcem dědiců. Kladl-li uv-edený spoludědic váhu
na to, aby jednání se zúčastnil právní zástupce dědiců, bylo na něm, abY
oznámil to berní správě. V druhé řadě vytýká do:volacl stížnost, že soudním
odhadem nebyla zjištěna skutečná obecná cena nemovitosti, za kterou

pd' ro,Važovati jedin~ cenu v~inosovou, nikoli cenu prodejní, čili jinými
slovY, že neprávem bylo- při odhadu postupováno dle pravidel odhadního
řádu ne-movitostí ze dne 25. července 1~97, čís. 175 ř. zák. Ani v tomto
sJ1lěru není stížnost odůvodněna. Dle § 33 cit. odhadního řádu sluší j:en
předpistl, pokud torr.u' nepřekážejí zákonná ustanovení, užíti. také při odhadu nemovHostí v řízení konkursním, naproti tomu však platí pro jiné
soudní odhady předpisy pro ně vydané. Poněvadž tu jde. o odhad řizení
nesporného, jest jej předsevzíti ve smyslu § 272 nesporného řízení podle
ustanovení procesního řádu, 1. j. nyní, kdy příslušné předpis}! soudního
řádu ze dne 1. května 1781, čís. 13 sb. z. s. byly nahrazeny exekučním
řádem, dle §§ 141 - 144 exek. řádu, pokud se týče po rozumu odstavce
4. S 144 ex. ř. dle odhadního řádu nemovitosti, a podpůrnč také civilního
soudního řádu (§§ 351 a násL). V pO'dstatě totéž praví se také ve výnosu
ministerstva spravedlnosti ze dne 30. června 1900, čís. 11.767 (otištěném
při § 103 nesp. říz. v Manzově vydání), jímž dává se so;udcům poučení,
by, jde-Ii o zjištění ceny nemovitostí v řízeni nesPol"ném, bylo při od.hadn užito obdobně cdhadního řádu nemovitostí, jehož účelem jest zjištění
pravé ceny nemo:vitostí, při čemž stanovení ceny má se díti soudcem na
základě zásady o volném ocenění důkazů (§ 272 c. ř. sJ Dle toho byl
odhad nemovitostí do pozůstalosti náležejících, o něž se tuto jedná, proveden ve smyslu zákonných předpisů dosud platných, a jest bezzákladnol1
výtka zřejmé nezákonnosti v dovola·cí stížnosti v tomto směru uplatňovaná. Jiná však jest ()tázka, zdali soud, určuje odhadni cenu ve smyslu
§ 50, poslední odstavec poplatko,vého zákona, řídil se veskrz předpisy
zákonnými .. Poněvadž nejde zde o dobrovolný odhad ve smyslu § 272
nesp. říz., byl soud povinen posudek znalců podrobiti sam,o:statnému ocenění ve smyslu ,§ 272 c. ř. s. a nejsa vázán posudkem znaleckým, sve
usnesení, kterým stanovil cenu odhadní, řádně odůvodniti. Tohoto odů
vodnění postrádá uaprosto nsnesení prvého soudu, ač po~udky obou
znakit k tomu]Jřímo nutily, obzvláště, uváží-li se, že rekursní soud ve
svém zrušovacím usnesení ze dne 3. dubna 1922 dal prvému soudu určité
směrnice, kterfrch mělo při llOivém stanovenÍ' ceny po doplnění odhadu
bSrti chána. Než ani soud rekursní ve svém napadeném usnesení nezůstal
si dúslcdným, a' opustil směrnice, které prvému soudu sám vytkl ve svém
prvém us'nesenÍ'. Uvádí v tomto svém prvém usnesení, zajisté správně, že
ve zjištěné soudem ceně odhadní nesmí býti obsažena nějaká mimořádná
liG·dnota, a že pro·to při jejím stanovení nesmí býti přihlíženo k mimořád
ným poměrů'lli, které v době úmrtí zllstavitele vykonávaly, jsO'uce vSrsledkem krátkodobé konjunktury, siln:í' vliv na vzestup cen nemovitostí,
a počínají nyní zvolna mizeti, pro1čež ony zvláštní poměry, vyvolané
pokračující devalvací peněz a mimořádnými zisky jednotlivců nutno při
zjišťování obecné hodnoty z té dobÝ vyloučiti. Naproti tornu rekursní
soud v napadeném usnesení zaujal stanovisko naprosto opačné, a prnhlásil ceny a výpočty dle poměrů v roku 1918 za zjev trvalý, a odhadní
cenu na jich základě zjištěnou za důkaz. že nebylo sáhnuto k cenám
a hodnotám mimořádným, ač nemohlo ujíti jeho pozornosti, že, v' době
od dubna do srnna 1922 t. J. v daM mezi vydáním jeho prvého a druhého
usnesení h.ospodářské poměry tak se utvářily, že vzestup valuty a pokra~ující její stabilisace nasvědčují nyní- více než v dubnu 1922- správnosti
usudku, jejž vyslovil ve svém zrušovacím usnesení. Proto. právem vyCivilnl rozhodnuti. IV.
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týká dovolací s"tížnost rekursnímu sondu tuto změnu v názoru,
neo:duvodněnou, jež ho vedla k tomu, že schvaluje stanovení
ceny vyš'etřené na základě oněch mimořádných poměrú, které
zustati dle dřívějšího jeho názoru nepovšímnuty, V prvé řadě dlužno
poukázati ku pozemkové a stavební ceně znalci vyšetřené. Místo,
při novém odhadu znalci byli dbali směrnic, uvedených ve
usnesení, byla zase jen vzata za zákl"d výpo,čtu jednotky ceny
vených ploch cena mimořádnými poměry, v roce 1918, vytvol"ená,
proto více než pochybuo, zdaM cena stavební odpovídá skutečné hOllnclt<
!lři jejímž určení k mimořádným poměrům draho:tním nesmí býti
hlíženo, Tím, že zřetelem ku stáří budovy ,a jejÍ nemodernosti byla
čtena od původně iiž na nesprávném základě vypočtené jednotky
kvota 28%, nebylo příkazu zrušovacího usnesení nijak vyho'věno.
bude nntno, aby cenové jednotky zastavených ploch byly znova
čteny bez ohledu na mimořádné poměry, o nichž jest shora
pak, majíc p-řiměřené zření ku zjiště'nému stavebním.u stavu
a jejímn stáří, byla cena zastavených ploch dle toho zj.ištěna,
budiž se zachováno po případě dle posledního odstavce § 30 U'U]laIHll.O,
řádu, a vyslechnut znale·c třetí. Než i pokud jde o cenu výnosovou,
dovo'lací stí2jnosti dáti za pravdu, že mezi posudky obou znalců
ohledně nčkterých odpočetních položek tak nápadné nesrovnalosti,
neměly zůstati nižšími soudy bez povšimnutí. Jde tu hlavně o
amortisační~

a kvotu stanovenou na udržování budovy. Poněvadž se
o ustanovení pravé ,ceny nemovitosti, jest nutno, aby všechny
při určení ceny dle výnosu phcházejl v úvahu,
skutečným poměrům, pročež i k to,mu dlužno přihlížeti,

které

odpovídaly
jestliže v PU"OCUl,
době budova snad nebyla opravována. Proto musí také kvota na
vání bud.ovy dle toho býti vypočtena, a odporuje skutečnému
včci, praví-Ii jeden ze znalců, že kvotu, určenou na 500 Kč, pokládá
dostatečnou, že bylo věcí vlastnÍ'1wvuu,. aby každni',očnč
určitý peníz na opravy. Ze kvota 500 Kč vypočtená na udržování

za

již asi 70 let stojící zdá se býli nízká, tomu nasvědčuj,e výpo,če! UrlOll\'I1U
znalce, který kvotu tu -- ovšcm bez bližšího odůvodnční 1870 Kč ročně. Také pOlmd jde o stano'vení kvoty amortisaó,;, se
znalci podstatně mezi sebou rozcházejí; dle jednoho činí 700 Kč, dle
htho pouze 83.66 Kč. I v tom ohledu hude třeba, znalce vyslech110ul!!
a vyžádati si od obou objasnění. při čemž bude třeba jak k11 slavební;mu
stavu hudovy, tak i k jejímn stáří vzíti zřetel. Neobjasněno ZlI,,"]C
pmč jeden ze znalcil mezi odp.očetní položky vřadil jak je, utlrozenlO
při budově tak rozsáhlé za byt domovníkův určitý peníz, kdežlto
druhý znalec jJoložky této nekalkuloval, a konečně bude třeba
v úvahu, zdali vzhledem k většímu počtu bytů i 'Při byto'vých nnmčcrcl,h'
roku 1918 neměla' býti, jak navrhují stěžovatelé v dovolací
vřaděna mezi odpočetnÍ položky tnké kvota přiměřená na odpis
činže za nepronajaté byty. Z toho, co bylo uvedeno, plyne, že
na tak nedostatečném podkladě byla slanovena odhadní cena
nvitn,',ti.
při čemž prvý soud vůblJ'c žádný'ch dÍlvodů neuve'dl Lpro své
a soud rckursl1Í' octl se sám, .se sebou v odporu, - hyl nnm.';cn
a bylo proto, poněvadž js.QU tu podmínky § 16 nesp. říz., odúv,odl1enié
dovolací stí"žnosti vyhověno. Ku konci sluší jen jeŠtě podotlmouti, že,
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'at,: ostatně dle -§ 2 odstavec váti' llCSp. říz, jest samozre]n10
J fastníci 'Pokud se týče jich zástupci právní býti o nařízeném

~\ze"Dí uvědoměni,

aby jim takto byla dána

musí

doplnění

,mo!.no~~ :n~lcům kl~sti ntáz~y

za účelem potřchného vysvětlení oko,lnoS!l pn z11stcm D'dhadm c~ny duležitýdt. Na soudu pak bude, ahy na zakladě posudku znalec~eho dle
svého volného uvážení (§ 2íZ c. ř. s.) odhadní cenu nemovltosh, o něž
tu jde, stanovil, o otázkách, ohledně kterÝch nebylo docíleno Jednotného
názoru, rozllOdl, a mzhodnutí své odůvodnil.
Čís. 1941.

Příslušným k umoření dluhopisu rakouských vá1~,čnýeh pújček jest
okresní soud, v jehož obvodě má žadatel obecné sudiště ve věcech spornýCh.

(Rozh. Ze dne 24. října 1922, R II 382/22.)
Zádost za umoření rakouské válečné půjčky podal žadatel u o k r e sní h o
s o u d u svého bydliště, jenž se však prohlásil nepříslušným
k pro-vedení umořovacího řízení. Rek II r s 'll í s o II d usneseni 'pDltvrdiL
O Ů v o.ct y: Vším právem prohlásil se okresní soud v B. k provedení
umořovacího řízení ohledně rakouské válečné půjčky za nepřís,lušna, poněvadž se tu jedná Ol ceuné papíry, které spadají pod ustanovení § J 15
odstavecpr'vý j. n. a příslušným jest sborový soud, v jehož úředním
srdJe vedou se příslušné úvěrní knihy. Názor stěžovatelky, že se tu jedná
o případ posledního ,odstavce § 115 j. n., iest mylným, ježto, první od. stavec .(ol1O'to, § obsahuje určitý předpis o příslušnosti k umoření p,apírú,
o které se tu jedná.
N e í v y š š i s o II d zrušil usnesení obou nižEkh soudů a' uložil prvému
s.oudu, by podjal se vc'cného vyřízení- návrhu.
Oúvody;

,

Ole prvého odstavce § 115 j. n. je výlučně př!slu'šným k umoření
státních obligací a jim na roveň po:stavených úvěrních papírů shor'Ový
soud prvé stolice, v jehož úředním sídle vedou se příslušné (I věrní knihy.
Toto ustanovení má na zřeteli pouze tuzemské stáhi .obligace a tuzemské
úvěrní knihy a nemůž'c bý'U směrnicí pro určení 'i)říslušnosti cizozemského soudu. Nelze tedy přihližeti k dluholpisům rakouské válečné půjčky,
(} něž jde, jako k státním obligacím, spadaiícím pod ustanovení zmíněného
místa zákonného, pročež pro nedostatek jiných kompetenčních předpisů
přichází v úvahu po'sle,dní odstavec § 115 j. n., t. i. příslušnost tuzemského, okresního soudu, v jehož obvode žadatelka má ve spomých věcech
svůj obecný soud, to Hm více, jelikož umoření má účinek pouze v oblasti
našeho státu. So·uhlasná usnesení nižších soudů, jež odmítají pro nepří
slušnost žádost stěžovatelky, isou tedy v zřejmém odporu s ustanovením
posledního odstavce § 115 j. n. a bylo je proto dle § 16 patentu o mimospomém řízení zrušiti a soudu prvé stolice uložiti, by věcně vyřídil žádost
f) zahájení uInořovacího řízení.
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(;is. 1942.
Hodnotou předmětu sporu o zjištění, že jest n~,platným ustanovení
o povinnosti platiti číselně stanovenou konvenční pokutu, jest výše pokuty.
Soudce ve věcech uepatrných nemá práva, vyhraženého co do ocenění
předmětu sporu §em 500 c. ř. s. soudu odvolacímu. Na něm! naopak jest, by,
řeše otázku přípustnosti řízení ve věcech bagatelních, zkoumal, zda oce.
nění předmětu sporu žalobcem není zřejmě příliš nízkým.
(Rozh. ze dne 24. října 1922, R II 401/22.)
Při

prodeji továrny žalobcem žalovanému ustano-vili smluvní ci v nd-

stavci VIII. kupní smlouvy: "Pan prodávající prohlási,l, že se na dohu
10 let vzdává vůbec práva bez so,uhlasu společnosti provozovati obcho·dy
nebo pod jakoukoliv firmou a v jakékoliv společnosti, přímo nebo nepřímo jakýmkoliv účastenstvim, jakýkoliv podnik, maiící za předmět strojní
výrobu a pro:dej mlýnských strojů a mlýnských technických přístrojů
a potřeb. Pro případ porušení tohoto závazku podstupuje' prodávaiící
vůči kupující společnosti závazek zap,latiíi jí konvenční pokutu smluvenou
mezi stranami na 50.000 K:: slovy p<l'desáttisíckorun, kterýmžtoo:bnosem
prodávaiící výslovně uznal pokutu za přiměřenou". V žalobě o neplatnost konkurenční doložky ocenil prodatel předmět rozepře. na 100 Kč,
načež s o II d D ľ v é st '0, 1i c e projednal spor v řízení ve věoe·ch nepatrných. a d v 0·1 a c í s ou d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému
soudu, by vyčkaje pravomoci, dále ve věci jednal a ji znovu rozhodl.
D li vod y: Nelze souhlasiti se základním názorem napadeného rozsu·dku,.
dle něhož oceněním předmětu sPo,ru žalobcem (závazným v o,tázce pří
slu·šnosti při žalobác.h určovacích § 56 odstavec druhý j. n.) se řídí záv,a'Zně i druh řízení, v' něm.ž se má spor vésti. Neboť v otázce p,říslušno~íi
soudů je stranám dána jistá vo,lnos! (§ 104 i. n.), naproti tomu rozho,duje .
otázku přípustného druhu řÍ'zení kategoricky zákon sám. Soud musí sám
od sebe přihlížeti k této .otázce; ve sporech, jichž předmět 100 K patrně
nepřevyšuje,. nesmí se· zavésti řádné řízení o;kTesních soudů, ač žalobce
to svým oceněním navrhuje (na příklad při žalobách o vydání kvitance
o pohledávkách méně 100 K); pf'ávě tak je i bagatelní řízení vyloučeno
ve sporech, v .nichž se jedná o hodnoty 100 K patrně převyšující. Není
k tomu účelu' třeba ani námitky ž<l'lo'vaného a jso,u důkazy i proti důkazy
stran o pravé hodnotě předmětu sporu za účelem řešení této Cltázky
(druhu řízení) přípustny. Jinými slovy: Oceněním pře·dmi'tu sporu při
žalobách určovacích stanoví se závazně soudní příslušnost, nikoli tedy
druh řízení, v němž se má o žalobě mzhodnouti (alt: Soustavný úvod
ll. str. 305, Zodpovídání otázek ku § 448 c. ř. s., Neumann kom. k § 448
c. ř. s. pmti Pollak Z. P. Recht str. 600). V tomto případě jedná sedle
žalolmí prosby o platnost konku'renčnído·ložky. Dle znění doložky má
porušení dotyčného oďstavce smlouvy za následek žalobcův závazek,
zaplatiti konvenční pokutu 50.000 K. Nemůže proto žalobce libovolným
oceněním tohoto předmětu sporu na pouhé 100 K žalovanému odníti procesní právo na prOjednání spOlru v řízení řád,ném~ obvyklém. Nejedná se
tu o· nepatrnou věc v hOlduotě 100 K. Důvodem zmate,čnosti porušení

tohoto předpisu C; 448 c. ř. s.) ovšem nenf, neboť zákp.n (§ 477 c. ř. s.)
poklácIá ien porušení základních přcdpisú procesního práva za zmateč

nosti. Byla proto. věc vrácena prvému soudu za účelem nového jednání
a rozhodnutí (§ 496 c. ř. s.) (srovnej Ncumann kom. k § 448 c. ř. s.).
Ne j v y Š š í s o

II

d nevyhověl rekursu.

Dúvcdy:
Stěžovatel napadá usnesení odvolacího soudu z dúvodu, že tentO' má
za to, že o žalobě mělo býti za vedeno řádné řízení na: soudech okresních a nikoli řízení bagatelní. Se SVOJI žalobou domáhá se zjištění, že konkurenční doložka, v trhové smlouvě ze dne 4. července 1919 obsažená,
jest neplatnou a bezúčinnou, jelikož nebyla její platnost místně nikteTak
omezena, dále, jelikož právě na způsobu qhraničení, jak místního, tak
časo,vého platnost smlouvy samé co do konkurenční doložky jest závislou

a že se příčí dobrým, mravúm. Žalobce ocenil předmět Sp-oTU Sb zřetelem
na § 56, o.Jsta vee druhý j. n. na 100 K:č. aceněním tímt.o je pak dle § 60

poslední odstavec j. n. jak soud, tak odpůrce vázán, pokud jde o přísluš
nost. Proto soud prvé stollice žalobu přijal, zavedl však také 'o ní řízení
bagatelní. Ncž žalovaná strana proti zavedení bagatelního řízení právem
brojíla tím, že v tomto případé předpis § 56 neplatí, jelikož se ža,10bce
domáhá zjištění, že jest ustano:vení o povinnosti platiti konvenční pokutu
50.000 Kč neplatné. po příp",dě bezúčinné a jest prj" tu předmět sporu
oceněn již v samém sporném závazku plněnÍJm peněžit}'m, odůvodňujícím
příslušnost

sborového soudu. Nemůže býti pochybnosti o tom, že účelem
žaloby jest jedině, by nemusel žalobce pia ti tl njcdnanou konvenční pokutu,
jest tedy jen tato správně předmětem sporu a bylo, tudíž dle toho bez

ohledu na ocenění předmětu sporu žalobcem příslu,šné řízení pr,ovésti,
jak už správně odvolací soud ve své.m usnesení projevenj'r názor od'fI-

vodnil.

Oduvodnění

jeho nebylo nikterak vývody rekursu vyvráceno

a lJc·ukazuje se, tpdíž na

ně.

Pokud v:9vod-sr vycházejí z právního stano--

víska, že bagate.]ní soudce 'má hned od počátku platnosti civilního řádu
soudního tutéž pravomoc jako odvolací soud dle procesní novely (§ 500
c. ř. s.l, nelze názoru toho.(o sdíleti. Na soudu jest, aby, má-li se dle obsahu žaloby za příslušn.a, řízení nároku žalobnímu odpovídající zavedl,
to tím sviše., když žalovanS' proti neprávem zavedenému řízení dúvndně

brojí. Jinak by bylo

úplně

dáno do libovúlc žalobce, chce-li SPOf'llý nárok,

pokud by se nezasahovalo do
před

Hm

či

předrnětné

soudní

přís,lušnosti,

oním soudem a dle toho pak i žalovaného

nost použití o:pravll1Tch

projednati

připraviti

o mož-

prostředků v plné míře. To neb:ylo zaJisté úmyslem
]Jroto ani připustiti, abY se tak stalo při ocenění

zákonodárce, a nelze
předmětu na 100 K nesprávným výkla'dem § 60 j. n.
(;is. 1943.

Při žalobě o umam nemanželského otcovství. k jejímuž poťání dán
byl soudní poukaz, netřeha zjišťovati, zda isou zdei podmínky § 228 c. ř. s.

(Rozh. ze dne 24. října 1922, R II 402/22.)
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Žalobu o uznání nemanže.l.ského otcovství pro c c s TI ~JLU_ d
s tol i c e zamítl, nevzav soulož v kritické době za prok zanou. O d v ol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prv mu soudu; by,
vyčkaje pravomoci, znovu ve věci jednal a rozhodl: D ů vod y: Žalobou
domáhá se žalobkynč rozsudku, by žalovaný' byl uznán jejím nemanželskÝm otcem. Žaloba jest tedy žalobou určovací dle § 228 c. ř. s. Předpo
kladem přípustnosti určovaCÍ žaloby dle § 228 c. ř. s. jest však právní
zájem na bezodkladném zjištění. Soud prvé stO'lice, zamítaje žalobu vůliec,
nezkoumal, zda jsou tu předpoklady § 228 c. ř. s. pro žalobu určovací,
ačkoliv žalo,bkyně za řízení naznačila zájem na bezodkladném zjištění,
uvádějíc, že prozatím podala žalobu zjišťovací, poněvadž žalovaný jest
t. Č. nemajetným a nemá výdělku, takže by žaloba ó placení výživného
byla bezúčelná a beznadějná. Je,Jikož se tak nestalo a soud musí k nedostatku procesních náležitostí, zákonem pro, žalobní nárok předepsaných,
přihlížeti sám od sebe, byť i nedostatek tento nebYl žalovaným uplatňo
ván, bylo napadený f'Ozsudek zrušiti a věc vrátiti prvému soudu, aby- dále
jednal a znovu rozhodl (§ 496 čís. 2 c. ř. s.).
Ne j v y'Š' š í s o 11 d zrušil napadené usnesení a u!,o,žil 'odvolacímu
soudu" by, nehrav zřetele k použitému důvodu zrušovaCÍmu, o odvniání
znovu rozhodl.
Důvody:

Žalující strana ohdrževši od soudu poručenského ZJmo,cnění a příkaz
k PO'dání žaloby o uznání otcovství a plnění otcovských povinností, podáJa žalo:hu jen o zjištění otcovství, uváděiíc v řízení, že o výživné na
ten čas nežaluje jedině proto, že žalovaný jest nemajetnym
žaloba by
v té příčině byla tou dobou bezúčelna a beznadějna. Právní zájem na tom,
aby již nyní otcovství žalovanébo bylo zjištěno, strana žaluiící ar cil
blíže neodúvo:dňuje. Druhá strana nevzneslapr'Oti žalobě s hlediska její
přípustnosti jako pouhé žaloby určovací námitek. Procesní soud prvé
stolice projednal a rozhodl spor ve věci a, třebaže o tom v mzsudku výslovné zmínky nečil1í, pokládá patrně nárok na určení s hlediska § 228
c. ř. s. za právně opodstatněný. Obsah opravných spisll vztahUje se pouze
k věcné stránce sPo;ru, otázky ořípustnosti nároku určovacíhO' není se
v něm vůbec dotčeno. Rekursu nelze upříti oprávnění. V tomto přívade jde
o status ov ou určovaCÍ žalobu. V té příčině nařízeno jest § 16 l. dílčí
novely k obč. zák. poručenskémuso,udu, by po případě udčlil poručenstvu
zmocnění k podání žaloby o uznání nemanželského otcovství. V této pc·vinnosti poručenstva a v 'Po:vaze nároku tkví právní zájem na bezodkladném
zjištčnÍ. a proto netřeba zkoumati, jak mylně za to má odvolací soud, zda
jsou zde předpoklady § 228 c. ř. s. pro žal·obu určovací. Nebylo, tedy
příčiny ke zrušení rozsudku prvé stolice, n,i,bf'Ž odvo·lací soud měl ihned
vejíti v rozhodnutí o věci samé.

a

Čís. 1944.

Zabráním místnosti spOlečným bytovým úřadem a přídělem iejím dosavadnímn nájemníkovi k dalšímu užíváni zaniká nárok pronajímatelů na

:ryklizení místnosti na základě dřívější výpovědi a- nebživne ani napotomním zrušením záboru.
Zalobu dle § 35 ex. ř. lze podati kdykoliv za: zřízení exekučního.

(Rozh. ze dne 24. ['Íjna 1922, Rv II 393/22.)
Žalobkyně méla v podnájmu od žalované krám, z něhož dostala _se
svolením soudu dne 21. února 1920 výpo';ěď ku dni 31. března 1920. Za10bkYně však krám nevyklidila, l1ýbrž dala si jej přiděliti spo.lečným bytovým úřadem, jenž ho k jejím~ po,dnětu zabral. Když záb(~.r krám~ byl
napot,om zrušen nejvyšším správní-m soudem, domáhala se zalovana vyklízení krámu na základě výpovědi ze dne 21. února 1920, což ií bylo
povoleno. Proti exekuci vznesla žalobkyně žalobu, domállaJÍé se určení;
že nárok žalované' strany z výpovědi ze dne 21. února 1920 zanikl a nene
po právu a že exekuce vedená žaJovanou na vyklizení krámu jest nepřípuetna. O b a niž š í s o u d y žalo·bu zamítly, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ll: Odvolání není opodstatněno. Žalobkyně Odllvodňuje
žalobní nárok v prvé řadě tím, že žalovaná se vzdala s platností od
1. dubna 1920 nájmu sporné místnosti obchodní a vrátila ji majiteli domu
k volnému použití, poukázavši žalobkyni, by od 1. dubna 1920 platila
činži nadále přímo majiteli domll' jako nájemnice; nárok žalované vůči
Ddvolate1ce na vycklizení místnosti a odevzdaní jí proto zanikl. Než
i kdyby byla žalované prohlásila, že od smlouvy nájemní Ddstupuje, neučinila tím zadost své zákonné povinnosti vůči pronajímateli, musíť po
ukoinčení nájemníhO' poměru předmět nájmu. majiteli domu odevzdati a to
způsobem takovým, by krámem mohl volně nakládati (§ 1109 obč. zák.
a 573 ndstavec třetí c. ř. s.) Toho· však žalovaná až dosud neučinila,
neboť obchodní místnosti u.Žívá až -dosud žalo'bkyně a majitel domu proto
s místností nakládati nemůže. Právem vede! proto žalovaná exekuci vyklizením oproti žalobkyni, aby po výkonu exekuce místnost llronajímateli
takG o,devzdati mohla. Nezáleží na tom, co žalovaná snad prohlá:sUa,
nýbrž na tom, 00 učinila, obzvláště, zdali o'bchodní místnost ve skuteč
nosti majiteli domu také odevzdala. Proto nerozhoduje ani ta okolnost;
že žalo·vaná pO,ukázala žalobkyni, by platila náiemné majiteli domu a že
žalobkyně toho nčinila. To mělo by jen tenkráte význam, kdyby majitel
domu byl uzavřel novou smlouvu nájemní se žalobkyní, nebol tím by se
stal exekuční titul ža.lované bezúčinným. Než nehledě k tomu, že žalobkyněv první stolici ani netvrdila, že smlouvu s majitelem domu uzavřela,
- tvrzení takové v řízení odvolacim j.est nedovolenou novotounebyla smlouva taková mezi žalobkyní a majitelem domu přímo uzavřena
K uzavření platné smlouvy je tO,tiž třeba vážné vúle, smlouvu uzavříti.
Z dopisll majitele, domu ze dne' 24. dubna 1920 a 5. května 1920 plyne
však se vší jasností, že smlouvu nájemní se žalobkyní uzavříti nechtěl
a že přijal od žalobkyně nájemné pouze do té doby. dokud jiest zabírací
výměr společného bytového úřadu v platnosti. MaHtel dQmu trvá dÚ'sledně
na stanovisku., že žalobkyně má obchodní místnost vykliditi; jde tu tedy
o poměr smlouvě nájemní sice podobný, nebyla v<;ak přijetím nájemnéhO
smlouva' nájemní uzavřena, ježto tu 'nebylo vůle na straně pronajímatele,
žalobkyni obchodní místnost pronajmouti; proto majitel domu jako svědek
také uvádí, že žalobkyně mu musí platiti nájemné, dokud žalovaná mu
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obchodní místnosti nevyklidí. Ze snad žalovaná postoupila majiteli
své nároky z cx-elmčfiífio tHu-ffi-a-W--tcHte--pfu'i-itp-ten-snad -přij,all,
v prvé stolici ani tvrzeno, ani ničím dokázáno. Nebylo za tohoto
věci třeba, ještě v~rslechem stran zjistiti prav}T úmysl stran při- V"'Coo'
žalobkyní užívané místnosti majiteli domu, nebo.!, jak již zmíněno,
stačí pouhé prohlášení žalované, že místnost majiteli domu vrátí, a
než to, nclze ani výslechem stran dokázati. Vytýkané kusosti řízení a
správného ocenění průvodního materiálu tu tedy není. Jako další .
pro zánik vyklizovacího: nárDku uváděla odvolatelka v prvé
krám byl rozhodnutím společuého bytového úřadu v Brně ze dne 7.
1920 zabrán a jí přikázán; tím prST vznikl ohle.dně uvedené místnosti
odvolatelko·u, bytovým úřadem a majitelem domu zcela nový
kdežto, jakýkoliv poměr odv'olatelky k žalované zanikl. Než ani
právnímu názoru nelze přisvědčiti. Rozhodnutím nejvyššího snrá'vnilho
soudu v Praze ze dne 3. září 1920 bylo usnesení společného
úřadu NO nezákonnost zmšeno a tím zanikl onen stav skutkový,
případě ]loměr právní, na který se odvolate,lka vzhledem k
usnesení odvolala. Další užívání obchodní místnosti odvolatelko.:
by oprávněno jen za předpokladu, že spo:!ečnS' byt-ov}' úřad právem
sporn):r krám zabra'Í. Nikdo totiž nemůže na druhého více práva přenésti
nežli sám má. Když tedy nálezem nejvyššího správnílw sondll bylo ono
zabrání prohlášeno nezákonným, odpadl žalo,bkyni zákonný důvod a
podklad pro užívání O'bchodní místnosti, ,llcprávem zabrané, a používá
ža,lobkyně nadále oné místnosti neprávem, bez dúvodu. Log-ickiTl11 dÍ!sledkcm toho jest, že vykJizoyací nátok žalované, jehož 'účinnost byla
zabíracím usnesením odložena, se stal rozhodnutím llejvyš,šího správního
soudu opět ílčinným. Nálcze'm Hm má' se zjednati stav dřívější. Pro stanovisko to svědčí i n~yš]enka účelnosti řízení Sp.Q1 nCho a exekučního:.
Není zaiisté účeln}'rn1, aby ž,Rlovaná si 'po vydání nálezll nejvyššího správního soudu opět vymohla povolení k soudní výp.ovědi jen k to:mn cíli,
by žalobkyni vykLelila z krámu, Jehož tato bez právního důvodu užívá
a aby takto míslnost rr~ljiteli domu do. vOi1né disposice odevzdati mohla.
Je-Ii ·tu tedy již exekuční titul, není třeba domáhati se stejného titulu. Ze
nálezem nejvyššího správního s'oudu hyl obnoven původní právní poměr
jedna.k mezi majitelem domu S-em a žalovanou, jednak mezi zalovanou
a žalobkyní, plyne i z té' úvahy, že nálezem tím nabirvá žalovaná i vúči
K-ovi, majiteli domu, určitých práv; žalovanú byla tntiž původně náj:emkyní místnos1i a zústa-ne jí i nadále; pronajímatel nemůže 'prot,o beze
, všeho žalo:vanou z místností vykliditi, n-s'Tbr'ž i c'n hy musel, kdyb~v mu
dobrovolně nechtěla místnosti odevzdati, vyklizení její vymáhati cestou
soudní; zrovna tak zůstane i pO'rriěr podnájemní dále 'v platnosti a žalovaná může žalobkyni pouze na základě jí so-udem udělené v:\Tpovědi
najaté místno:sti vykliditi.
Ne j v y Š š í s o u d uznal dle žaloby.
DŮVOdy:

Odvolací soud posoudil věc nesprávně po stránce právní (§ 503 čís. 4
c. ř. s.). Podle skutkových zjištění užívala žalobkyně kráimu jako podnáiemce podle nájemní smlouvy, uzavřené se žalovanou jako nájemnicí.

Náj,emní jJoměr mezi stranami zrušen byl dle § 1116 obč. zák. v}'pověLli,
danou se, svolením soudu k 31. březnu 1920, žalobkyně však proti před
piSU § 1109 obč. zák. najaté místnosti nevyklidila, nJrbrž užívala_ jí nadále. Tím vznikl žalované jako pronajímatelcc exekuční nárok na vyklizení pronajaté míst-no-sti založen~r formálně soudní výpovědí iako, exekučním titulem dle ~ 1, čís. 4 ex. ř., a trval s výhradou lhůty § 575 poslední odstavec c. ř. s. tak dlou!!o, pokud žalobkyně užívala předmětu
nájmu cezpr{tvně jako nájemce i po zrušení poměru nájemního. Te'nto;
stav se změnil tím, že s'polečný bytov1'T úlad usnesením ze dne 7. dubna
1920 obchodní místno·st podle zákona ze dne 30. října 1920, čís. 592 sb.
z. a n. k návrl;u žalebkyně zabral a jÍ přidělil. Příděl tento nastavší současně se záborem je nesporný, ač v usnese'ní ze dne 7. dubna 1920 Ll'\iedeno je p'o.uze. že jmenovaný úřad »hodlá« místnost tu žalobkyni pnděliti. Po dorUČení tohotc· usnesení ~leL1žívala žalobkyně vřiděl:ného H
krámu 'jako vodnújemcc na z{:klacIc s'mlouvy nájemní uzavj:ené se žalo\ranou, n<rbrž podle § 13 a 11 ::s1. uvedeného zák,ona jako nájemnice, dnsazená spoiečným bytovým úřadem. Důsledkem toho byla právem zamítnuta exek~ní žádost na vyklizení bytu, podaná žalovanou strano-u, a bylo
usnesení okresního snudu ze dne 14. dubna 1920 správně od,ť1vodněno
poukazem na to, že jak vlastník domu, tak i nájemce (žalovaná) 'pozbyÍÍ
zabráním krť:mn práva, místností vo,lně nakládati -a že zaniklo tím i právo
vypoví-dající strany na podání návrhu na' v~/k1izení téže 'místnosti. Za~
bráním místnosti sp,olečn~Tm bytov~rm úřadem a přídělem jehO' ža]obkYl11
k dalšímu užívání za'nikl skutečně nárok žalované strany na vyklizení
nájemního pře,dmětu, založený~ soudní výpovědí ze dne 21. února 1920.
Nárck tento. neooživl ani dodatn}'m zrušením záboru a přídělu' toho. Nespc.rnu je, že ialobkyně užívá místnosti přidělené ji spo.Je'ČíliTm bytov}'1T:
úřadem 'nadále 'Přes to, že zrušením přídělu pomdnul pr!ávní pomer meZl
ní a bytov~rnl úřadem, a tím i pdlvnÍ důvo,d založen~~ přídělem ~.ránlL;
tol'o. Užíván-frr: tím nepoluačuj.e však v nájemním poměru podle na]emm
S'll1}OLlVY, uzavřEné mezi ní a žalovanou. Poměr tento zruše-n b~,.-l sou~ní
v~'povědí a zabráním hy tu, zanikl však i pominutím nájemníh~, pomcru
mezi žalovanou jako nájemnicí a vlastníkem domu jak{) prona]lmatelem.
Nc:s';:;o~-no j'3 totiž, že poměr ten zrušen byl souhlasnou vůl~ stran smluvních ještě před zabr'áním bytu, t. j. před 7. dubnem 1920. Zalobkyně ne··
':-nÍlže protO' u7.ívati krámu toho jako podnájemce žalované strany, ježto
tato není více nájemnicí. Nezáleží na tom, z jakého právního důvodu
krámu nyní užívá. 'Pro tento spor stačí závěr, nutně vyplývající z uvedených skutkov)TCh okolností, Ž'? nečiní .tak na zákl~dč nái,emn~ho pom?rn
uzavře'ného se žalo-vanou. Opačll)'r náhled ndvolaclho soudu Je nespravným posouzením věci 'po stránce právní. Mylnč poukaZUje soud ten i na
tvrz.ení žalované strany, že jako náicmnice po zrušeni nájemníll() lJoměru
je- povinna odevzdati předmět nájmu vlastníkovi. Povinno.st tato. za:nik!~
tím že společný bytový úřad, zabrav krám, přidělil jej žalobkYlll, kteraz
ho ~adále užívala jako smluvní strana jmenovaného úřadu, ne však jako
~mluvní strana žalované, tudíž z jiného právníhodůvochl. Ostatně ~al?
vaná pokusi!a se o exekuční vy.klizení krámu a vyhověl~ tím. jako. naiemce úplně své povinnosti vůči vlastníku domn. Ve skutecnoJsh nemohl~
7 dubnu 1920 vůbec vésti exekuci, neboť přídělem bytu žalobkym
zanikl exekuční nárok žalované strany, vypbh,raj-ící ze soudní v~Tpovědi

po
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j.:tk.(j ex eku čnfho titu.1 u. K~žtt,tfmm-7ttlm'tl-rJť-:"",m:rimo-Ir.m~esl"1Íl1r ZF ~(j,j"~~~
8. srpn~ 1921 povol,cno exekuloní vyklizení krómu užívaného žalobkyní.

r~io ~a proto dle § 3S ex. ř. právní zájem na zjištění, že nárok na vyklIzem. b7 tu , založený uvedenou soudní výpovědí, zanikl po vzniku tohoto
exekucmho tItulu a že exc,kuce- je nepřípllstna. Nezáleží na tom že llSne:cn~ exekuci Povnlující vešlo v moc práva a že žalobkyně žáda:la_ o odlozenl exeku~e podle vládního nařízení ze "ne 25. června 1920, čís. 409
sb. z ..a n. Zalobu dle § 35 ex. ř. lze podati kdykoli za exekučního řízení. .
a Dem pro ni předepsina určitá lhůta. V tomto případě nenl řízení to
dosud skončeno. O zániku vymáhaného· nároku dle § 35 ex. ř. lze ro-zhodnoutipouze rozsudkem. Práva k žalobě na nepfípustnost exekuce
nepozbYla žalobkyně ani lim, že se udržeti hleděla v užívání krámu návrhem m odložení exekuce dle uvedeného vládníhD nařízení. DůsledkelTI
toho, bylo uznati 'podle žaloby, aniž bylo třeba zabývati se blíže dalšími
dŮVOdy dovolacími.
Čís. 1945.

Základem pro úpravu útrat ve sporech, ukončených soudním smírem
jest .zpravidl~ peníz, původně zažalovaný'; nastane~1i však některý z pří:
~~du posledUlho odstavce § 5 vládního nařízení ze dne 30. března 1921,
CIS. 142 sb. z. a n., jest se soudu říditi předpisem tohoto pafagraiu.
(Plenarní rozhodnutí ze dne 31. říina 1922, čís. pres. 1138/22.)
Minis:crstvo spravedlnosti dožádalo Nejvyšší soud, by vzhledem
k tomu, ze vrchní zemské snudy v Pr'aze a Brně rozhodují různÝm způ-,'
sobem o ot~zce, z~a záklaDem prO' úpravu útrat ve sporech, jež skončeny
hyly soudmm S'illuem, je peníz, 'na který záležitost byla vyrovnána či
p~nh púvod~ě zažalovaný, předložena byla otázka k rozhodnutí plenarnll~1U s,enatu. ~První president Nejvyššího soudu dožádání vyhověl,
p I CD a r n I sen a t pak zodpověděl otázku, jak v záhlaví uvedeno.
Důvody:

Vládní nařízení ze dne 30. března 1921, čís. 142 sb. z. a. n., kterým
byly ~tanoveny .sazby Pro výkony advokátů· a jich kanceláří v obvodech
vrchmch zemsky ch soudů v Praze a v Brně, činí použití určité položky
sazby ý řízení sporném v první ř,a'dě závis15rm na hodnotě předmčtu
sporu (§ 4). Tato ho:dnota předmětu sporu řídí se (§ 5) Údaji žaluiící strany
v žalo:bč po případě ocení ji soud jako v otázce příslušnosti, p"adle ustan?vem §§ 54-60 j~ Il. a jest hodnota předmětu spo·ru, takto Zjištěná, zpraVIdla rozh?dnou az do ukončení rozepře. Pro 'použití urdlé položky sazby
lest Ihostemo, zd ah spor, o žalDbě zahájený a přes první rok k ústnímu
~e~nání dos~ěv,ší, ?,;Vl. z~končen rozsudkem či smírem, jelikož sazba' Sán~a,
lez s~ o sn:lr~' zmmule len v odstavci ll. polož.ky čís. 2, jeclnaiídm o praCO:V111 odmene za roky, pokud nede·šlo ku projednávání, odměnu advokátovu za činnost jeho, při ústním jednání činí dále jen odvislou od trvání
jednání (poznámky 3-5 při položkách 1--5), při čemž nikterak nerozli~
šuje, jakým způsobem byl spor ukončen. Dle toho dlužno ve spore~h,

ukonČCDS"ch

sDudním sn:íreITl,. St2Doviti pra-c,ovni 0-dmenu a'dvokátov1.1

iednak podle hodnoty přédrr:ětu sporu, ze žaloby zřejmé neb oceněním
~jištěné, po při!Jadč dle ~ 7 vlád. nař. předpckládan€-, ~ednak dle trvání
ústního jednánÍ, 'předpokládaiíc ovšem, že hodnota předmětu SPOTU zů
stala až do uzavře'ní smíru nezměněna. Za změnu hodnoty předmětu SPoru
nelze pokládati. peníz, soudním smírem k vyrovnání sporné věci ujednaný', j:cnž neodpovídá hodnotě předmětu spoľu původně zažalované;
neboť dle posledního odstavce § 5 viú~ního nařízení nastane změna hodnoty předmětu sporu jzn zmčnou žaloby, jejím omezením, nebo částeč
nSrm vyřízením s'Poru. Nenastal-li ted s: pře-d uzarvřenrm soudního smíru
žádnÝ z těchto případú, nedošlo ku změně hodnoty předmětu spmu, a
dlužno důsledkem toho upra'Viti pracovní odměnu advokátův na základě
hodnoty předmětu sporu, původně zažalované. Leč i v tom případě, když
%alující strana lJři roku, při němž došlo ku smíru, žalobní nárok o-me-zila,
a tento omezený nárok žalobní byl poiat do smíru, kterým byl spor
ukončen, musí soud položiti za základ úpravy pracovni odmčny advokátovy hodnotu předmětu sporu, žalobou původně vymáhanou, nikoli však
její částku, kterou smírem byl spor odklizen. Pravíf se v pe·sledním
odstavci § 5 n3'ř. dále ještě, že ke shora uvedené změně hodnoty před
mětu sporu jest přihlížeti teprve při úkonech po změně následujících;
stala-Ii se změna prohlášením strany při roku, nepřihlíží se k ní ani při
úkonech, při tomto roku provedených, leda by byl důvod ke změně
vznikl již před rokem samým. Omezila-Ii ted.\' strana žalující žalobní nárok
při roku, při němž 'pak byl na základě omezené žalobní prosby uzavřen
smír, jest ustanovení odměny advokátovy pouze ohledně jeho činnosti
při tomto roku otázkou toho kterého případu, při němž soudu jest zkoumati, zdali dúvod ke změně snad nevznikl již před rokem, kdežto pro použití těch kterých položek sazby při ostatních útratách jest rozhodnou
hodnota předmětu .,poru, žalobou vymáhaného., jak bylo shora již uvedeno.
Čís. 1946.
Zajištění půdy drobným pachtýřům (zálwn Ze dne 27. května 1919,
čís. 318 sb. z. a n.).

Chmelnice jest

zemědělským

pozemkem.

(Rozll. ze dne 31. října 1922, R I 1036/22.)
Božadovací nMok pachtýřův na chmelnici byl
tří s tni; c, N e i v y š š í m s <O ude m z těchto

uzn~n

s o U· d y vš c e Ir

dÍlvodů:

Zákon o požadov,q:CÍm právu přiznává drobným pachtSrřum nárok na
veškeré jimi zpachtované pozemky, na nichž zemědělsky hospodařiti lze,
nečině rozdílu co do druhn a kultury a jest ta:ké lhostejno, jakým způ
sobem se ten který 'P.ozemek zemědělsky obdělává. Přiznal-li tedY re-·
kursní soud chmelnici povaJm zemědělského pozemku, vyhovuje jeho
rozhodnutí duchu i účeH zákDna a neprávem tedy stížnost mu odporuje
z důvodu zjevné protizákonnosti.
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Čís. 1947.

Služební platy za uplynulá již období, j"ž pro jednotlivá období nepřevyšují 5()(JO Kč, nelze žalovati na okresním soudě, pakli převyšuji cel_
kem onen peníz.
(Rozh. ze dne 31. října 1922, R I 1117/22.)
Žalobce domáhal se na žalované dvou nárokú ze služnéhD na základě
dvou kolektivních smluv (ze dne 14. července 1920 a ze dne 24.
1921). V prvé žalobě požado.val služné 4980 Kč za dobu od I. če, "na 1920
do 31. května 1921, v druhé žalobě 4944 Kč za dobu od 1. června 1921
do 31. prosince 1921. Obě žaloby zadal na o k r e sní m s o u d ě, jenž
je spom k jedno·tnéml1 projednání a rozhodl o nich týmž rOlOsudkem,
v němž zamítl i námitku včcně nepříslušnosti, provedenou Lalovan}rm
v tom směru, že ',oba zažalované nároky jsou vlastně částí celkové PGhledávky, převyšující hranici stanovenou pro příslušnost okresního- soudu
O d vol a c í s () II d vyhověl námitce věcné nepříslušnosti a odmítl ža~
lobu. D ů vod y: Námitku věcné nepříslušnosti zamítl soud prvé st,olice
proto, že žalo·bee jest obchodním 'Pomocníkem, že nároky jeho jsou rozdílné a spočívají na časově různ~Tch důvodech a že jednotlivé měsÍč'ní
služné jecst samostatnou a splatnou pohledávkou a múže proto býti zaža'lov8nn je-dnotlivě ve skupinách. S tímto názo'rcm nelze zcela souhlasiti.
Správným jest, že žalobce dle výsledkú řízení jest obch·odním pomocníkem, že měsíčnj plat jest samostatnou pohledávkou, již lze též samostatně uplatniti předpokládajíc, že služby byly Hž vykonány. NesprávnÝ'm
jest však názor, že žalobní nároky spnčÍvají na rl'zn}Tch dilvodech. Právní
důvod obou nárokil jest týž, totiž smlouva služební. Okolnost, že žalobcovy služ'cbní 'llár'oky byly oběma kolektivními smlnuvami zvSršeny, ne:mční ničeho na tomtO' právním důvodu; jimi byl pr'ávní c1úvod Pouze
upraven, což vyplývá zřetel-ně z toho, že kolektivní smlouvy nemohl:,.'
žalobuí nároky založiti, kdyby tll již nebyla b:§Tvala služební smlouva.
Také není výše služného. nezbytnou součástí dohody c· služební smlouvě,
ježto služební smlouva může tu býti, aniž by úplata byla ujednána (§ J 152
obč. zák.). Nesprávným jest konečně názor, že ZCl';r:,tstnanec -může zadrželé nároky ze služného zažalovati jednotlivě neho takovým penízem,
aby byl pro žalohy příslušným okrcsní soud. Názor ten odporuje § 55
j. n., jenž předpisuje, že za- účelem stanovení -příslušnosti sčltá se více
nároktl, jichž se strana domáhá v téže době, a dále, že požaduje-Ii se
pouze část jistinné pohledávky, jest rozho'dnou úl1rnná částka jistinné
pohledávky dosud ne zapravené. Jak již shora uvedeno, tvoří každá jednotlivá splátka služného samostatnou 'Pohledávku, již jest zvláště zažalovati. Nezažaluje-i; se však ihned a přistoupí-Ii k ní j:eště dal.ší splátky,
mizí samostatná povaha jednotlivé splátky a všechny zadržel" splátky
tvoří potom pohledávku úhrnnou, jejíž výše jest rozllodnoiu pro posouzení věcné příslušnosti, poněvadž všechny splátky SPočívají na témže
právním důvodu, a isou proto' v právní souvislosti. -Převyšuie-lij~'tato
úhrnná pohledávka 5.000 Kč, mohla by býti zažalována u okresního souc";
pouze tehdy, kdyby se žalobce zče·kl peníze, přesahuiícího 5000 Kč. Jinak
však tvoří každý jednotlivý peníz část úhrnné pohledávky (zde činí
9924 K) a nemůže býti za·žalován na okresním soudě.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl stížnosti.

Důvody:

Zalobcova silžnost jest neopodstatněna. Důvody, které uvádí odvolací soud Dl-D, své rozhodnutí, jsou správné a nejsou nikterak vyvráceny
vývody stížnosti. I kdyby byly pndkladem žalob vedle služebního poměru také jedhotlivé kolektivní smlouvy, a kdyby tudíž spornou bYla
výše platá a nikoliv služební poměr sám o sobě, nelze přehlédnouti, že
kolektivní smlouva ze dne 14. července 1920 jest podkladem žalobních
nárokú v obou případech a že jen ve sporu C III 170/22 dovolává se' žalobce vedle této kolektivní smlouvy i Kolektivní smlouvy ze dne 24. srpna
1921. Není tudíŽpo.chybnosti, že v obou sporech jedná se o jednotný
právní nárok, který měl býti také jako takový uplatňován jednou žalobou. Nejedná se o jednotlivé, dosud nesplatné a teprve prací, která
by měla býti te'prve snad vykonána, podmíněné nároky ze mzdy, nýbrž
o úhrnnou 'pohledávku, vyplývající z více již splatných měsíčních dávek,
dosálmuvšíeh takové výše, že jest dáua příslušnost sborového soudu prvé
stolice dle § 50 odsta'vec 'prvý j. n. Zalobce byl by si jel, tenkráte zabezpečil příslušnost okresního· soudu, .kdyby se byl nároku přesahujícího
výši 5.000 Kč vzdal, čehož neučiuil, vyh:radiv si naopak v žalobě C III
170/22 další nároky za měsíc prosinec 1921 a leden 1922, kterýmžto úhrnným nárokem, jen tonto žalobou up-latňGY1n~Tm, překročil již hranit:i pří
slušnosti okresního .soudu. Obě žaloby, založené jednotným právním nároken"patří celistvostí svou před sborový soud první stolice (§ 55 j. n.).
Poněvadž však dosud není úplně zřejmo, zda patří žalohy na soud obelcn~'
či kausáluí, nelze učiniti další opatření ve smyslu § 475 odst. druhí' c. ř. s.
Čís. 1948.
Zajištění půdy drobným pachtýřům.
V tom, že pachtýř v původní lhůtě zákona ze dne 27. května 1919,
čís. 318 sb. z, a n. neuplatňoval požadovacího nároku také Ohledně pozemku, jehož se domáhá ve IhUtě stanovené III, novelou, nelze spatřovati
vzdání se nárokn nyní uplatňovaného.

<Rozll. ze' ude 31. října 1922, R I 1266/22.)
Anna Z-ová, nla'lorolnice v D., měla dle spisů po dobu, stanovenou
zákonem ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., od zástupce katolické fary v O. v pachtu pozemky k. č. 486, 840 a 503. Ve lhůtě § 12 cit.
zák po'dala přihlášku jedině ohledně pozemků č. k. 486 a 840, jež jí byly
také pravoplatně do vlastnictví přiznány, Po vydání třetí novely k citovanému zákonu (zákon ze dne 1. dubna 1921, čís. 166 sb. z. a n.) podala
dodatečnou přihlášku ze dne 24. kvčtna 1921 o přiznání po-žadovacího
nároku i ohledně třetího pO,zemku Č. k. 503 v O. Zástupce. fary podal k této
přihlášce dne 30. srpua 1921 vyjádření. v němž uznávaJ, že má požado~
vatelka pozemek od r,oku 1901 v pachtu, bránil se však přiznáni vlastnictví k němu z toho důvodu, že bylo· její přihlášce v plném rozs",hu
vyhověno, že tchdy dobrovolně pane'chala tento pozemek far-o, a že p.roto
nemllže nyní dle třetí novely žádati přiznání požadovacího nároku. O ba
niŽ š i s o u d y neuznaly poža-dovatelčina nároku, vycházejíce z práv-
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ního stanoviska, že --Anna Z-ová tím, že, znajÍc svá--zák-onn-~ oprávnění,
nepodala přihlášky i ohledně pozemku č', k. 503, vzdal~ se, JIch, ~; proto
prý- Huž nepřísluší dobrodiní novelisovaneho S 1 shora CIt. zakona C1S. 318
i roku 1919.
N e j v y šš í sO. u d přiznal žadatelcc pozcmek Č. k. 503.
Důvody:

Nazoru nižšich SOUdll sdíleti 'Delzc a právem stěžovatelka napadá po~
tvrzuÍÍcÍ usnesení rekursního soudu. Příčíf se usnesení to jasl!ému znění
zákona (§ 16 cis. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ~. zák.)~ Učelem ~á
lwna o drobných pachtýřích jest, aby St dostalo pudy one~ drobnym
lidem, kteří po dobu, zákonem stanovenou, po!emků, ': § 1 zako~a .uvedených, sami nebo se svou mdmou hospodarsky Ja~yn;!(QI~v zp~s?be~
používali a dle jich způsobu vzdělání zeměděls~y pnm,erene obdelaval:,
a aby tím byli odměněni za svou dlouholetou praCl a namahu. Q takovy
pozemek jde i v tomto případě. Nemůžc býti ovšem pochybnost! o tom, .
že se může pacht}Tř svého nároku vzdáti. Vzdání se 'Požadovacího náro:ku
mlrže se však státi výslovným prohlášením (srov. zejména § 29 cit. zák.),
nikoliv pouhým mlčením. Že se požadovatclka výslovně svého, náro,ku
vzdala, ze spisú nevyplývá, a ani zástupce vlastníka to netvrd!. Pozadovatelka dle svého udání nepožadovala v roku 1919 pozemku č. k. 503,
protože ji zástupce vl«stníka slíbil, Že hude míti sklep i stodolu v ,pach,~l~
do smrti nechtěla prý mu proto ublížiti; jelikož však žádal od m vys,!
pachtov~é, učinila te·prve dle ll!. novely uovo~ přihlášku. ~lčení nelze
míti za vzdání se nároku. ano toto již dle svehO' p~Jmu vyzaduJe P,rohlášení ~ strany a s mlčením jest již po zákonu samem (§ 14 CIt. zak.)
spoj:ena ztrát; práva saméhtJ. Aby však" zá~on o ~ zajišt~ní PŮ~Y ?r~b?irm
pachtýřům svému účeli vyhovoval a predesel nasledkum mlcen,r, Jez by
dle ~ 14 zákona nebylo lze o·dstraniti, vyšel zákonodárce drobnym pachtýř1;m třetí novelou vstříc. Touto třetí nove·lou čl. !II (3) byla tbtiž poskytnuta možnost, aby i ti pachtýři, kteří mlčením svého práva po:zbYIi,
tato svá práva ještě mohli uplatniti bez ohledu na to, z Jakeho duvodu
v první přihlášce nepožadov-alř pozemku, nyní přihlášeného; Názor n~~~ích
soudí 'příčí se nejen účeli zákona o zajištění plrdy drobnym pachtyrum,
nýbrž i duchu jeho, ano jest v přímén.r rozp~ru s U.
(3) ci,t. 11O,vel Y,
jenž oněm pachtýřům, kteří posud svych prav z Jakychkoh duvodu neuplatňovali poskytuje příležitost, aby toto opomenutí napravIlI, ano dokonce ďává možnost podati znovu přihlášky těm pachtýřům, jichž nárok
byl už so:udem zamítnut z důvodu, že nebyl pftvndně ohlášen včas nebo
řádným způsobem soudu nebo vlastníku.

,nr.

Čis. 1949.

Při dobrovolné soudní dražbě ne1illllže soud doplniti dražební podmínky
příkazem k vydražiteli, by složil peníz k zajištění dávky z přírůstku ho(lnoty nemovitostí.

(Rozh. ze 'dne 31. října 1922, R J 1269/22.)

V řízení o dobrovolné dražbě nemovitosti nařídil s 'o II d p ľ v é s t ol i c e vydražiteli. by ,loži! 4000 Kč k zajištění dávky z přírústku hodnoty nemovitosti. Rek II r sní s o II d usnesení potvrdil. D li v o cl y:
V § 43 cis. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. z. a § 9 obě. zák. uložil

zákon

so~dci

povinnost, by vzal

zřetel

na

předepsané zajištění

státních

popl«tkú. Určil-li sO.ud v napadeném usnesení 4.000 K: jako jistotu pro
dávku z přírústku hodnoty nemovitosti vyhověl prostě této své povinnosti, to tím spíše, že v di'ažebních podmínkách k dobrovoluému prodeji
této nemovitosti není obsaženo nijaké ustanovení o dávce z přírústku
hodno>ÍY.
Ne j v y Š š i s o n d zrušil usnesení obou nižších soudů.
Důvody:

Dovclac111111 rekursu nelze upříti oprávněnosti. Prv~' ~1)udcc příkaz
vi!bec neodúvodnil. O tom, že nelze jej ospravedlniti § 4dpat. o mimosporném řízení, ani -§ 9 obč. zák., jak nesprávně činí soud druhé stolice,
netřeba se šířiti, to Hm méně, jelikož nařízeni prvého soudce v záknnu
vůbec nemá opo·ry, nao.pak odporuje předpisu ~ 1 zmíněného· patentu, žc
v mimo~vorném řízení soudce nemá překročiti meze zákonného oboru
své vúsobnosti. § 29 vládního nařízení ze dno 2". září 1920, čís. 545 sb.
z. a n. o dávce z přírÍlstku hodnoty nemovitostí jedná o spolupůsobení
souďů, avšak neobsahUje předpisu, kterým by se dal odfrvodniti postup
soudu prvé stolice-, jenž se neuspokojil s vyrozuměním inspektorátu pro
vyměfo·vání dávky z přírůstku hodnoty, nÝbrž doplnil PO právoplatné
ukončeném dražebním řízení dražební podmínky tím, že nařídil vydražiteli, by složil 4.000 Kč k zajištění této dávky.
Čís. 1950.
Předpis § 16 nespor. HzcuÍ o mimořádném dovolacím rekursu neplatí
v exekučním řízení na základě třetího odstavce § 19 nespor. řízeni.

(Rozll. ze dne 31. října 1922, R I 1271/22.)

s o II d p r v é s t -o I i c e po,volil na mzdu horníkovu exekuci pro
nárok na V1r živu nemanŽelskél10 ditěte. Rek li r s II í s G li d usnesení
potvrdil. Ne i v y š,š í s o u d odmítl dovo·lací reknrs dlužníkúv.
D ů vod y:
J de o řízení exekuční. Podle § 78 ex. ř. platí v tomto řízení předpisy
civ. řádu so:udního o rekursu, tedy zejména též § 528 c. ř. s. Dle tohoto
§ 528 jsou rekursy do. usnesení soudu ďruhé stolice, jímž usnesení prvého
soudu bylo potvrzeno, ne·přípustny. Dovolací rekurs Jose·!a Š-a byl ledy
dle § 526 c. ř. s. jako nepřípustný odmítnut, což mělo se podle § 528 c. ř. s.
státi již v první, pokud se týče. druhé sto>lici. Ovšem jde o exekuci, vedenou a po.volenol: na základě soudních usnesení, vydaných v řízení
mimo sporném, ale exekuce tato není vedena a nařízena z moci úřední
v mimosporném řízení podle prvého· odstavce §. 19 CÍs. patetu ze dne
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9. srpna 1854, čís. 2G8 ř. zák., záchovaneho v platno stl cillnlÚ,nl XIII,
čÍs. 3 llvo.zo'Vacího zákona k exekučnímu řádu, nýbrž vzhledem na ustanovení třetího odstavce onoho § 19 dle předpisů )civi1niho řádu soudniho{{
jak tam jest nvedeno, totiž, poněvadž místo soudního řádu z roku 1871:
platného v době vydání nvedeného cís. patentu, platí nyní civilní řád
soudní a exekuční řád z roku 1896, dle předpisů tohotQ exekučního řádu
totiž dle §§ 294, 303 a 308 ex. ř. na základě exekučního titulu § 1 čís.
ex. ř. Nelze tudíž užiti v tomto případě ustanovení § 16 cis. patentu
z roku 1854 ó přípustnosti dovolacího rekursu d,o souhlasnÝch usnesení
nižších sm;·dú v případech tam uvedených.

ti

Čís. 1951.

Dal-li kupitel zboží pro vadnost prodateli k disposici, není povinen,
by se v žalobě o náhradu škody nabízel, zboží vrátiti, byť je vzal v uschování.
(r~ozh. ze dne 31. října 1922, Rv I 184/22.)
Žalující firma objednala u žalovaného modřidlo v lahvičkách hranatých, ža!o,vaný dodal však barvu v lahvičkách kulatých, pročež je žalující
dala k disposici a, vzavši zboží v uschování, udělila žalovanému k řád
nému plnění d'Odate'čnou lhůtu, po jejímž marném uplynulí do:máhala se
na' prodateIi škody pro nesplnění smlouvy. Žalobě bylo vyhověno s o u d y
vše ch tří s tl() 1i c..N e j- v y Š š í Hl S o ll' dem z tě'chto
důvodů:

Dovolání, opirancl se IQ důvod nesprávného právního posouzení veCl,
není opodstatněno. Právně mylným jest názor dovolání, že spornou věc
jest posuzovati s hlediska § 923 obč. zák. Žaloba ze správy předpokládá,
že kupitel zboží prodatelem mu zaslané přijal na splnění smlouvy, leč
tomu zde tak není, poněvadž jest zjištěno, že žalující strana dala zboží, .
jí žalovaným poslané, k disposici pr-o vady zboží, smlouvě se příČíd.
Pokud jde o použití článku 355 'Obch. zák., dlužno uvésti, že vadnou dodávkou zboží nenastalo sice na straně žalovaného prodlení. že však žalovaný tím, že dodatečnou IMtu, žalU'jící firornou mu poskytnutou nechal
marně uplynouti, a místo vadného, zboží nedodal jí zboží: sml'Ou~ě odpovídajícího, octl se takto v prodlení, jeliko'ž dodávkou. zboží vadného nebyla sml,ouva žalovaným splněna, a proto právem posoudil odvolací soud
nárok žalobní dle čl. 355 (;bch. zák., a potvrdil rozsudck, žalobě vyho'vUlící. Poněvadž nejde tu o žalobu ze správy, nebyla strana žalující
povinna v žalobní prosbě nabídnouti se ku vrácení zboží, a netřeba také
v l"Ozsudku vysloviti, že žalovaná strana jest povinna zaplatiti straně žalující žalovaný peníz proti tomu, že žalUjÍcí strana jí zboží musí vrátiti.
Předmětem sporu jest náhrada škody pro nesplnění smlouvy, žalující
strana, odepřevši přijati zboží pro vadnost, má je 'pouze v uschování
pro žalovaného, který nepřestal býti jeho vlastníkem (čl. 348 obcll. zák.),
z čehož plyne, že· nárok žalobní nelze' činiti odvislým na vrácení zboží
žalovanému, s nímž tento můžc nakládati dle své vůle. Jest tedy zcela
nepřípadným odvolávati se na ustanovení §§ 35, 36 a 42 ex. ř., když

, nárok žalnbní nemá nic společného s právem žalvvaného disponovati
se zbožím, vlastnicky mu náležejícím,
Čís. 1952.

Zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n., o dávce z majetklt
na' majetku).
Ustanove!ním § 62, odstavec pátý, zákona o dávce z majetku a pří
rustku na majetku není přejímateli nemovitosti z a br á n ě n o, by neplnil bývalému jejímu majiteli dlužnon kupní cenu, třebaže ony dávky
nebyly zapraveny nebo zajištěny; m ů ž e však odepříti plnělÚ, nebylo-Ii
mu prOkáZáno cřívějším majite1~m, že dávky jsou zapraveny nebo za(přírůstku

jištěny.

(Rozh. ze dne 31. října 1922, Rv r 554/22.)
Dne 22. ledna 1922 koupili žalovaní veřejní spole,čníci od žalobce
továrnu. Dle odstavce VIII d) trhové smlouvy měl zbytek kupní cenY
35.000 Kč, zajištěný na prodaných nemovitostech, ručiti kupitelům za to,
že pro datel zapraví případnoU' dávku z přírůstku hodnoty. Kromě toho
nebylo na kupní cenu zaplaceno 25.000 Kč, jichž domih",l se pr'Oto prodatel žalobou, omeziv žalobní žádost na 18.226 Kč 71 h. 2:alovaní namítli
mim'O jiTIé, že nemohou nedoplatek zapraviti, dókud není prokázáno, že
žalobce zaplatil nebo zajistil dáv,ku z majetku (přírůstkn na majetku).
Pro c e sní so udp r v é s t o I i c e uznal žalované povinnými rukou
společnou a nerozdílnou jeďnak složiti 5.667 Kč 77 h nh berním úřadě jako
. jistotu za žalobcovU' dávku z majetku, jednak zaplatiti žalobci zbytek
za7""lované pohledávky (12.558 Kč 30 hl. zjistiv dle přípisu berní správy,
že 5.667 K'č 77 h zplna stačí k zajištění dávky z majetku. O d vol a c í
s o u d k odvolání žalovaných vyloučil jich solidární závazek jinak rozsudek prvého soudu potvrdil a uvedl v 'Otázce, o niž tu jde: v d ů v ode ch: Jest při svědčiti prvnímu' soudu, pokud uložil spolU'žalovaným,
. aby složili 5.667 Kč u 'bemí správy. Především dlužno podotknouti, že
zásadně proti tak'OvémU' ,výroku nelze ničeho namítati. Nebo! složení
peněz núřadu jest jako méně obsaženo v žádosti o zaplacení, není o tom
pochybnosti, že složení u berní správy poskytuie při nejmenšrm tutéž
jistotu. jako zaďržení peněz žalovanými. Avš",k i další námitky pro,ti
výroku prvního soudu jsou' liché. V § 62 zákona ze dne 8. dubna 1920.
čís. 309 sb. z. a n., stanoveno jest ovšem ručení příjemce nemovitosti
za dávku z majetku a z", daň z přírůstku až do vý,še zbytku kupní ceny
a jest dále stanoveno. že přejímatel nemovitosti ne'smí dříve zaplatiti
bÝValému' majiteli, pokud Tíení prokázáno, že dávka bývalého maiitele
ie zapravena neho jinak zajištěna. Jest {aké správ!1o, že v kupní smlouvě
bylo pouze stanoveno, že nedoplatek kupní ceny 35.000 K!č má ručiti za
eventuelní dávku z přírťtstku h'Odnoty nemovitosti (zák. ze dne 23. září
1920, čís. 545 sb. z. a n.). Z toho: nelze však soU'diti, že dávka z majetku
a dávka z přírůstku na majetku nejsou dostatečně kryty a že' jsou proiů
dle § 62 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. žalovaní oprávněni, zadržeti nedoplatek kupní ceny 25.000 Kč o který jest žalován'O,
a konečně, že zpráva berní správy ze dne 3. říina 1921 jest vadná, poně'
vadž berní správa při svém výpočtu měla na zřeteli pouze dávku z příCivi1nl rozhodnutI. IV.
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růstku majetku. Nebo! dle ~ 62 cit. zák. ručí 7bytelc k",w,í-~cny z prc){je.ie
nemovitosti za dávku z majetku' i za dávku z přírůstku na majetku PO
samém zákonu, při čemž jest lhostejno, zda ručení to nehylo smluveno,.
čili nic. Právem mohlo se tedy jak při dotazu procesního· soudu tak při
zprávč berní správy míti za to, že na tyto dávky ruCi i zbytek kupní cený
35,000 Kč, Oznámila-li tedy berní správa, že částka 5.667 Kč 17 h vzhledem k tomu, že' další zbytek kupní ceny 35.000 Kč, který za dávku z majetku a za dávku z přírůstku na majetku spolumčí, jest dle zák.' ze dne
8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. dostateeno.u jistotou, není příčiny k pochybnostem, poněvadž berní správa. jsouc jako zástupkyně berního eráru
povolána, by dáva'!a taková vysvětlení, při tom vycházela ze správných
předpokladů a zpráva ta byla dána s výslovným poukazem na učiněný
prozatimní výpočet dávek z majetku a z přírůstku na majetku. Námitka, že
dle kupní smlouvy zbytek kupní ceny 35.000 Kč má ručiti za dávku", pří
nistku hodnoty nemovitosti, že tedy tímto ustanovením jistota za dávku
z majetku a za dávku z přírůstku na ,m"jetku byla ztenčena a že berní
správa neměla při svém výpočtn zřete'!e na dávku z přírústku hodnoty
nemovitosti, jest vrátká. Neboť v zákoně ze dne 23. září 1920, čís. 545
sb. z. a n., kterým byla upravena dávka z přírůstku ho.dnoty nemovitosti,
není obsaženo' ustanovení podobné § 62 zákona ze dne 8. du,bna 1920;
čís. 309 sb. z. a n. Dle § 13 prv uvedeného zákona rniČÍ za Dávku z pří
růstku hodnoty nemovitosti prodávající strana a kupující jen a teprve
tehdy, když dávka z přírůstku hodno,ty nemovitosti stala se u prodávajícího nedabytnou. Že tento případ nastal, nebylo ve sporu prokázáno.
Ne j vy Š š í s o u d uznal žalov"né k jich dovolání povinnými zaplatiti žalo.bd 18.226 K'č 07 h,prokáže-Ii žalobce, že dávka z majetku a z pří
růstku na majetku' jest zapravena nebo jinak zajištěna.
Důvody;

Ve věci samé jest dovolání částečně odůvodněno. Odvolací soud necituje správně odstavec pátý § 62 zákolla o dávce z majetku a dávce z pří
růstku' na majetku ze dne 8. dubna 1920. čís. 309 sb. z. a 11., uváděje, že
v něm určeno .iest ručení přeií'matele, nemovitosti za dávku z majetku
a za dávku z přírÍlstku na majetku až do. výše celého zbytku, kupní ceny,
a zároveil stanoveno. že přejímatel nemovitosti II es m í dříve zaplatiti
bývalému majiteli, pokud uvedené dávky nejsou za'placeny nebo zajištěny. Zní i zmínčný odstavec § 62 tak, že věřitel (zcizitel nemovitosti)
ne m u z e žá dat i plnění a dlužník (přeiímatel nemovitosti) n en í
p o v i u e n plniti. pokud není prokázáno, že dávka bývalého
majitele jest zapraven" nebo jinak zajištěna; platí-li dlnžnlk bez t a k ov é hop l' ů k a z u, ručí za dávku bývalého majitele do výše vyplacené
pohledávky. Z porovnání doslovu zákona a citace odVolacího. soudu
plyne, že odvolací SOUD jednak mylně předpokládá, že dlužník ne s,m í
zaplatiti věřiteli, doku'd dávky nejs,ou zapraveny nebo zajištěny;
'jednak nevšímá si toho, že dlužník může odepříti plnění, nebylo-li mu
pro k á zá n o, že dávky jsou zapraveny nebo zajištěny, Podati tento
prúkaz, rláleží ov,šem věřiteli, je muž také náleží, bY zaplatil, PO případě
náležitě zajistil dávky, chce-li, by mu nabyvatel nemovitosti za·platil nedoplatek kupní ceny. Proto bYl nemístným dotaz prvního soudn na berní

správu, zcla by bylo vyhověno § 62 dotčeného zákona, kdyby ž a lov a 11 í
s 1 o. žil i 30% zažalovaného pokud se týče omezeného peníze k soudn,
nebo! na žalovaných nelze požadovati, by platili nebo zaiišťovali dávky,
stihající žalobce. Nehledíc k tomu, nelze nepovšimnouti si tobo, že do.taz
byl· také věcně nesprávným, ježto procesní s-ouď se v něm zmiňUje o zajištění dávky z přírůstku h o cl not y, o tuto. však nejde, nýbrž o dávku
z přírůstkn n a 'll< a jet k u vedle dávky z majetku. Bylo by snad lze
namítati,' že žalovaným musí býti lhostejno, zda po průkazu zajištění
dávek zapraví celý nedoplatek kupní ceny, či zda složí část jeho k zajištění dávek a zapraví zbytek žalobci, a že se jim tedy neděje új!TIa,
když rozsudek vyzněl v tento. smys!. Než, i kdyby byla námitka ta uznána
za oprávněnou, nemohl hy obstáti rozsudek tak, jak byl vynesen, j,ežto
odpověď berní správy nelze pokládati za dostatečný prúkaz po rozumu
§ 62 (S) zákona o dávce z majetku. Především mluv, berní správa
o dávce, která se má předepsati' ž a lov a n é str a n Č, tedy ne žalobci.
To m ů že, ale ne m u s í býti omyl a nedopatření. Dále všakbemí
správa připomíná, že dle pro. v i s () r' n í h o výpočtu dávka bude a s i
kryta nevyplacenými 35.000 Kč a složením dalších 5667 Kč 17 h. Jest tu
tedy pouhá možnost nebo pravděpodobnost, která samozřejmě ne,vylučnje o·paku, totiž toho, že dávka naznačeným způsc>bem dostatečně zajištěna n e bud e. V tom přÍpadč však žalovaní, vyplativše žalobci zbytek
pohledávky, ručili by za žalobcovu dávkn do výše vyplacené pohledávky,
na kteréžto nebezpečí v dovolacím spise právem poukazují. Odvolací
sond nevystihl také pravého významu ustanovení odstavce VIII. d) trhové
smlouvy ze dne 22. ledna 1920, že zbytek 35.000 Kč kupní ceny, zajištěný
na prodaných nemovitostech, ručí kupHelům za to, že prodatel zapraví
případnou dávku z přírůstku hodnoty. Lze beze všeho připustiti, že přes
toto ustanovení smlouvy ručí také oněch 3S.000 Kč za dávku z majetku
a z přírůstku na majetku, ale právě pro,to, že toto zákonné ručení za ony
dávky se střetá se smluvenÝm mčením za dávku z přírůstku hodnoty,
kteréž, ač jeho předpoklady dosud nebyly prokázány, přece není vyloučeno, mají žalovaní živý zájem na tom, ahy 35.000 Kč ne bylo započítáno do jisto.ty za dávku, z majetku a z· přírůstku na majetkm Ježto
s druhé strany požadavek 25.000 Kč vlastně jeho zbytek 18.226 Kč 07 h
jest dávno splatným, a zaplacení jeho není zakázáno, i nepodán-li průkaz,
že žalobcova dávka z majetku a z přírůstku na maie'tku jest zaplacena
nebo náležitě zajištěna, hylo uložiti žalovaným, aby zaplatili žalobci
obmezený peníz 18.226 K'č 07 h s nesporným příslušenstvím, ale jen
tehdy prokáže-li žalobce, že jeho dá'vka z majetku a z přírůstku na majetku 'jest za'pravena nebo jina,k zajištěna. Na ž a lob c i jest, ahy si
opatřil potřebný průkaz a jím se vykázal žaJ.ovaným, kte'ří jen v tom
případě jsou prosti jakéhokoliv ručení. V tom směrn jest oprávněna výtka,
že odvolaCÍ sond vylně posoudil věc po stránce právní (§ 503 -čís. 4
c. ř. sJ. Dovolací soud položil si otázku, lze-li změniti rozsuďky nižších
soudů v tento způsob, kdYž žalobce se spokojil se s I o žen í m 5667. Kč
77 h a žádal jen zaplacení zbytku 12.558 Kč 30 h. K otázce té odpovídá
dovolací soud kladně, prolože výrok, že žalovaní jsou povinni, zaplatiti
ŽaJo.bci celý omezený peníz proti průkazu, že dávka jest zapravena nebo
zajištěna, jest v jej:ich zájmu a proto nelze tvrditi, že by hyl rozsudek
k jeiich dovolání změněn v jejich neprospěch.
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Zašle-li prodatel ke kupitelovu příkazu zboží zasílatelské
kupítel určil, ne'vstupuje s ní ve smluvní poměr.

firmě,

již sl

(Rozh. ze dne 31. října 1922, Rv I 566122.)
Zaluiící holandská firma uzavřela s firmou Josef K. v Praze smlouvu,
podle které měla této firmě dŮ,dati bramborovou mouku, kupní cena' byla
splatna: »netto Kassa proti duplikátu nákladního listu u německé banky
v tlamburku« a zboží bylo 'Odesláno na účet a nebezpečí žalobce, žalované zasílatelské firmě, jež je k příkazu' fy Josef K. v Praze odevzdala
pivovaru' v P. Zalobu o zaplacení nedoplatku kupní ceny o.důvodňoval
žalobce tím, že žalovaná jako odesílatel zanedbala péči řádného obchodníka vydavši zboží bez disposic žalobcových firmě Josef K., pokud se
týče' od této označenému pivovaru v P. P r {) c e sní sů udp r v é s t oI i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u rl jí vyhověl, maje za to. že šlo
mezi stranami o poměr zasna telský.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvéhů soudu.
Důvody:

Odvolací soud vychází z předpokladu, že mezi žalobkyní a žalovanou
byl právní poměr' a to poměr zasílatelský; že proto žaLovaná byla vA.či
žalobkyni jako své kůmitentee povinna, šetřiti péče řádného obchodníka
dle čl. 380 obch. zák.; a že, zanedbavši ji, jest žalobkyni práva z veškeré
škody, která žalobkyni tím vzešla. Než předpoklad odvolacího soudu jest
mylnÝm a proto padají též důsledky, odvozené z tohoto předpokladu.
Pndstata smlouvy zasílatelské (speditérské) záleží v tom, že někdo svým
jménem na účet někoho jiného převezme, obstarání zásilky zboží povozníkem nebo plavcem (čl. 379 obch. zák.). Zalobkyně však nikdy nepřikázala žalované, aby tato na jejÍ účet obstarala zásilku zboží, o které
jde, a žalovaná nepřijala takůvého příkazu od žalobkyně. Tato nebyla
komitentem žalované. Věc měla se tak, že firma Josef 1\'. v Praze koupila
zboží od žalobkyně a poukázala ji, by na jej í účet a na jej í nebezoečí zaslala zboží žalované. Zalobkyně vyhověla tomuto poukazu. M.ezi
Žalobkyní a žalo,vanou byl pouhý poměr faktický, nikoli však poměr
právní, zejména ne 'poměr zasílatelský, zvláště když nebylo ani třeba,
zasílati zboží dále z Chebu, naopak zbožl mohlo také v Chebu firmě
Josef K. býti odevzdáno a ji př,evzato. Okolnost, že, žalovaná jest firmou
zasílatelskou, zde nerozhoduje, nebof zboží nebylo jí zasláno jako speditéwvi žalobkyně, nýbrž jako zmocněnci firmy Josef K., kteráž ustanovila žalovanou za příjemce zboží. S p e di t é r e m firmy J o s ef K.
stala se pak žalovaná tím, že jí jmenovaná firma přikázala, by zaslala
zboží dále pivovaru v P. Právní pomě'r byl tu tedy jen mezi firmou Jnsef
K. a žalovanou a tato, nebyla oprávněna odepříti firmě J,osef K. vydání
zboží pro ni přijatého. Jen tehdy byla by k tomu oprávněna a povinna,
kdyby byla žalobkyně, zasi1aiic jí zboží, učinila vydání zboží záVislým
tl!a určitých podmínkách. V tom případě byl by přijetfm příslušného pří
kazu vzešel právní půměr, a to poměr zmocnitelský, též mezi žalohkyní

a žalovanou, a byla by tato vúvinna bývala dbáti také příkazu' žalůb
jina'k by byla porušila povinnosti, plynoucí z tohoto poměru. Zjištěno však, že žalobkyně, zasílajíc zboží, nedala žalo,vané žád1léhů pří
kazu a tl!estanovila žádnÝch podmínek vydání, zejména ne podmínky, že
má zboží býti vydáno firmě Josef K. jen, předloží-li tato duplikát nákladního listu. Nebylo věcí žalované, by si vyžádala pokyny od žalobkyně,
jak odvolací soud se domnívá; neměla k tomu příčiny, nejsouc, jak VYloženo, se žalobkyní v právním poměru. Josef K. měl ostatně v ruk,cm
též faktum ze dne 6. prosince 1920, ve které bylo. výslov~ě uvedeno, ~e
zboží na jeho účet a nebezpečí zasláno žalovane. Dolozka na fakture
"Netto Cassa gegen Duplikatfrachtbrief, zahlbar Deutsche Bank tlam c
burg" ne,znamenala, že mu zboží má býti vydáno jen proti předložení
duplikátu nákladního listu, jak u.znává i odvolací soud, nýbrž jen tolik,
že se žalobkyni vyplatí kupní cena akreditovaná u hamburské filiálky
Německé banky, jakmile předloží duplikát nákladního listu. Zalovaná pak
mohla důvodně předpokládati, že žalobkyně neodešle zboží a nevydá
duplikátu nákladního listu,dokud se nepřesvědčí, že kupní cena jest
akreditována (čemuž skutečně tak bylo), ježto v roce 1920, jak vš~
obecně známo, zboží z cizozemska bylo dodáváno jen na akreditiv. Ze
banka odepřela výplatu kupní ceny, poněvadž se duplikát nákladního listu
žalobkyni ztratil a druhý duplikát byl vadným, jde na vrub žalobkyně.
K~yž tomu tak, nelze, tvrditi, že žalOvaná vůči žalobkyni porušila povinnosti řádného obchodníka, a právem vytkl první soud, že žalobkyně,
podavši žalobu na žalovanou firmu o zaplacení zbytku kupní ceny 750 ho!'
zl., 'Pochybila ,osobu žalovaného.
kyně,

Čís. 1954.

Výhradnost Služby ve smyslu '§ 3 zákona ze dne 17. prosince 1919,
16 sb. z. a n. na rok 1920, jest vyloučena několika vedlejšími zaměSt
náními, vyžadujícími drahného času. Pojem zřízence v § 25 je týž, jako
v § 3 zákona.
(Rozll. ze dne 31. října 1922, Rv I 576/22.)

čis.

Zalobce byl zaměstnán u žalované obce jako strážník, kromě toho
však vykonával ještě několik zaměstnání. Podáním ze dne 29. března
1920 obrátil se na žalovanou obec, by mn byly upraveny jeho služební
požitky ve smyslU' zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n.
na rok 1920,obec však žádost zamítla asdělila mu, že nemůže býti P?važnván za zřízence ve smyslu zákona. ježto není plně a zcela zaměstnan
a pOdotkla, nebude-Ii s tím souhlasiti, Ž,; ho vypoví. Ježto žalobce s návrhem nesouhlasil, sdělila mu obec po, uplynutí výpovědní lhůty, že pOkládá jeho služební poměr' za zrušený. ZaloM. ji:< domáhal se žalobce
jednak, by výpověď byla proh1.ášena za bezú6nnou, jednak by bylo
uznáno, že žalobce jest pokládati za obecního zřízence, ve smyslu cit.
zákona, že obec je povinna ponechati ho ve svých službách a přiznati
mu služební příjmy dle cit. zákona a zaplatiti mu zadržené služební požitky, pro c e s n j so udp r v é s tol i c e vyhověl a uvedl mímo jiné
v d ů. vod ech: .lest zjištěno, že služba obecního strážníka nebyla jedinS'm žalobcovým zaměstnáním, ni'brž že žalobce jest od roku 1912
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se svou manželkou ma4i-tc---±€-m--fllet1-Šfhe-ft-o-svmiáŤstvt;---ve vyiněře úhrnem
2. ha
a 61 m' se 4 kusy hovězího dobytka, k němuž je ještě něco
pudy pl"lpachtováno, a na tomto hospodářství že společně S(l svou rodinou.
sestávající z manželky a 6 dětí hospodaří, k tomu že má podíl na spole-
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č~~stev~ím ,lese, z něhož má ročnč něi:akýpevný metr dříví, dále že je
tez vyucenym tkadlcem a že jak před válkou, tak i za války jednak pro
svou potřebu, jednak na výdělek někdy tkal a pak že si také přivydě
lával příležitostnym hraním a pochůzkami pro různé spolky. Je zcela při
rozeno, že žalobce sháněj své živobY/1 z rÍlznych pramenů. Dle souhlasného udání stran měl žalobcc jako obecní strážník ročně nejvýše 611 K
služného. Měl-li při této bídné odměně uživiti sebe a svou rodinu, byl
nucen ohlížeti se i po jiném způsobn obživy. Přirazeno nemohl tedy vždy
plně věn,ovati se slu·žbě strážníka a také se to na něm ani nežádalo, vždy!
nebYly stanoveny pro něho nějaké úřední hodiny, aniž je prokázáno,
že by mn tato zaměstnání byla kdy zakazována, Z okolno.sti, že žaloboe
musil hledati. vyživn ve více zaměstnáních, dovozuje nyní obec, že žalobce: nelze zařaditi mezi zřízence zákona. V tum jest ovšem na omYlu.
Zákonodárce zcela dobře věděl. %e posta'vení takových zřízenců, na
smluvním poměru se zakládající, právě v menších obcích je nesnesitelné
že ani obec za takových pomĚrů nemá řádných zřízenců ani zřízenci
řádné obživy. Bylo proto právě úmyslem zákona, by poměry tyto byly
oboustranně zlepšeny, a postaveny na pevny zákonný podklad. Proto
záko.n upravuje hmotné poměry obecních zřízenců snesitelněji zvyšuje
jejich plat, ale na druhé straně stanoví jasně, že to platí jen pro' zřízence
trvalé, jimž zaměstnání li obce není jen vedlejším zaměstnáním a dává
definicí § 3 obci plnou záruku, že zřízenci buďou konati také plně svou
povinnost. V tomto případě žalobce podáním z 29. březua 1920 tedy zavčas o úpravu svého služebního, poměru dle nového zákona zažádal a
tím se zároveň ll'stanovením nového zákona podrobil. Bu·de tudíž nyní
na obci (na uadřízeném jí samosprávném úřadě (§ 2 zák,), by žalobce,
jenž se stal svým prohlášením zřízeno-em dle tohoto zákona, pinč zaměst
nala, tak a'by slll'žba jeho byla jeho stálým- a vyhradným povoláním- a
nic na tom nesejďe, jak bYl žalobce v dřívější době zaměstnán. Od'; ol a c í s o u d žalobu zamítl. D Ir vod y: Dle § 3 zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 ,b. z. a n" jest zřízencem podle tohoto zákona ten.
kdo jest u obce pinč a trvale zaměstnán, tak že jeho slnžba jest joho
stálým a výhradným povoláním, které musí konati po' celou v jeho oboru
platnou pracovní dobo. Tento požadavek stálého a výhradného povolání
nežádá se jen II těch zřízenců, kteří po vejití zák.ona ze 17. prosince 1919,
čís, 16 sb. z. a n, ai 1920 byli ustanoveni, nyhrž také II těch zřízooců,
kteří již dříve byli ustanonni, Nebyli-li tito u obce tak plně a trvale
zaměstnáni, tak 'že jich služba tvořila jejich stálé a vyhradné povolání,
vyčerpá vala celou dobu pracovní, nejsou zřízenci ve smyslu tohoto zákona a nelze naložiti s nimi dle tohoto ,Zákona, Jen takovym zřízencům,
kteří byli plně a trvale zaměstnáni, tak že iich služba byla jejich stálým
a výlučnÝmi povoláním, je, zústaveno na vůli, vysloviti, se do 3 měsícfl
ode dhe účinnosti záko·na, má-li pro budoucnost jejich služební parmčr
posuzován býti ·na dále podle ustanovení tohoto zákona čili nic, jinak
platí dosavadní jich smlouva (§ 25), Že obec má právo, když nejde o zří
zence. kteří tč",'o. podmínkám vyhovují, odmítnouti, aby poměr jich

posuzován byl na dále podle ustanovení nového zákona, o tom nemůže
b~-ti pochybnosti. Jde tedY o otázku, byl-Ii ža!"bce do doby, kdy zákon
ze dne 17. prosince 1919 vešel v platnost, tak plně a trvale zaměstnán,
že jeho služba byla jeho stálym a výhradným povoláním. V tomto směru
učinil sond stolice prvé bezvadné zjištění, které proto pře'j,ímá i soud
odvolací dle §498 c. ř. s. za základ rozhodnutí. Ze zitštění toho jde, že
služba žalobcova, jenž, jak neS parno, měl jako strážník nejvyše 611 K
ročního příjmu, nebyla jedinym a výlučným jeho zaměstnáním, Prvý
soud správně poukázal k tomu, že bylo jen přirozeno, pak-li žalobce maie
jako strážník platu jen 611 K ročně, nucen byl, chtěl-li sebe a. ro·dinu
uživiti, ohlížeti se ještě po jiném způsobu obživy, a že v důsledku toho
nemohl vždy plně včnovati se službě stráž'níka, což se na něm ani nežádalo, ježto pro nčho nebyly stanoveny úřední hodiny, a mimo to nebylo pr·okázáno, že mu tato další zaměstnání byla kdy zakazována. Již
z toho plyne, že žalobce nemůže považován bJ'rti za zřízence ve smyslu
cit. zák., poněvad'ž jde z toho, co shora uvedeno, že hlavním jeho povoláním a zdrojem příjmů bylo hospodářství, a že na službu jeho jako
obecního strážníka pohlbeti dlužno jen jako zaměstnání vedlejší. 'Omyslem zákonodárcovÝm bylo, po·skytnouti hmotné výhody ·nového zákona jen tem, jimž bYl služe·bní poměr k obci jediným základem existence,
takže musí se službě zplna 'a cele věnovati, a nikoli těm, jichž 'živobytí
založeno j,e na vytěžcích jiné pravidelné činnosti, jež vyčerpává právě
část jich pracovní enef)(ie. Když tedy žalobce, jak prokázáno, nebyl zří
zencem ve smyslu cit. zák" nemusí ho žalovaná obec dle tohoto zákona
převzíti a platiti. Tomu nevadí, že žalobce byl již ve službách žalované
od počátku roku 1901 až do 1. července 1920, že byl u' žalované obce
definitivně ustanoven. poněvadž zákon vyše cit. vztahuje se jen na zří
zence, kte,ři vyhovují podmínce § 3. Proto nemůže se vztahovati na něho
aui ustanovení § 10 ztkoua, dle něhož pomer jeho k žalované obci bylo
by lze rozvázati jen po př.edchozím disciplinárním řízeňí.
Ne j v y Š š í s o- u d nevyhověl dovolání.
D ův o d y:
Nesprávné právní poscuzení shledává dovolání v názoru odvolacího
soudu, že služba žalobce jako obecního strážníka nebyla jeho jediným
a vYhradným povolánlm, Tento názor spočívá však na skutkovém zji·
štění, že žalobce nebyl pouze, obecním strážníkem, nýbrž že byl zaměstnán též jako rolník, jako tkadlec, hudebník i jinak. Dovolání 'Popírá
v prvé řadě správnost tohot,o skutkového zjištěnÍ. K těmto vyvodům
nelze ovšem přihlédnouti, ježto dovolací soud je vázán skutkovými zjištěními odvo-Iacího soudu, o nichž dovolání samo ani netvrdí, že odporují
procesním spisům, Dovolání opakuje dále ,kutkový vřednes žalobce, jímž
snažil se dokázati správnost svého tvrzení, že služba jeho byla výhradnÝ'll povoláním, uvádí dále veškeré úkony a práce, jež mll bylo konati,
dovozuje dále, kolik času vyžadovalo jeho rolničení i činnost jeho jako
hudebníka a posla různých .spolků. Odvolací soud nezjisti! správnosti
těchto okolností, pokud byly skutečně předneseny v řízení před soudem
procesním a neisou nedovolenými novotami v řízení dovolacím, nýbrž
převzal jedině ;jištění, že žalobce bYl zaměstnán i jiným Zpilsobem, .že
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dÍ1s1eclkem tnho TIGlBohl se. phrě"-věnm'ati ::.luzbe sTl:a-žiiIka; -a že se to na
ani nežádalo. Žalobce navrhl sice ve spise dovolacím, by rozsudek
by;l zrušen a dúkazy jím v řízení před první stolicí navržené byly pro~
vedeny, neuplatňuje však dovolacího důvodu § 503 čís. 2 a nevytýká
nedostatku řízení, záležejícího v tom, že tyto okolnosti nebyly zjibyly zjištěny. Nelze proto k těmto vývodům dovolacího spisu více při
hlédnouti, než tímto poukazem na jejich bezvýznamnost. Je proto omeziti úvahu pouze na to, zda odvolací soud posoudil věc po stránce právní
správně podle skutkových zjištění, pi"Cvzatých od soudu procesního.
Správným je v prvé řadě náhled odvolacího soudu, že žalohce muže býti
účasten vyhod, poskytnutých obecním zřízencům zákonem ze dne 17. pro,since 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920 jen tehdy, byl-li před působ
ností tohoto zákona u žalované obce plně a trvale zaměstnán, ./akže jeho
služba byla stálým a výhradným povoláním, které musil konati po celou
v jeho oboru platnou pracovní dobu. To vyplývá z § 25 zákona a je pojem.
zřízence v něm uvedený vztahovati jen na zřízence ve s'myslu tohoto
zákona (§ 3). Odvolací soud dospěl k přesvědčení. že služba žalobce jako
obecního strážníka ll' žalované obce nebyla, výhradným povoláním ve
smyslu uvedeného zákona. Tak usoudil správně podle skutkových zjištění,
že žalobce mimo tuto službu hospodařil nejen na vlastním hospodářství,
nýbrž i na pachtovaných po.zemcích, že pracoval jako tkadlec nejen pro
svou potřebu, nýhrž i za výdeIkem, že přivydělával si jako hudebník
pří!ežitostnon hran a konal pochůzl,y pro riIzné spolky za odměnu, že se
proto nemohl ;plně věnovati službě .strážníka, pro kterou mu nebyly stanoveny úřední hodiny. Zal obce měl tudíž více zaměstnání, z nichž žádné
nebylo jeho výhradným povoláním, tomu bránil právě různý způsob
zaměstnání těch a větší jich počet. Je možno, že ani rolnictví nebylo
hlavním zaměstnáním žalobcovým, jak dovolání tvrdí, avšak nebyla jím
ani služba ohec;ního str'ážníka, jež, má-li býti výhradným povoláním ve
smyslu § 3 z:íkona, ne,připouští několik vedlejších zaměstnání, mezi nimi
i polního· hospodářství, vyžadUjÍcího drahně času i práce. O něoo jiného
v tomto sporu nejde, a stačila proto skutková Zjištění, ,převzatá odvolacím soudem, k správnému posouzení věd ·po stránce právní. Odvolací
soud vysti!ll správně úmysl zákonodárcův, dle něho·ž mělo se dostati
zlepšení hmotného postavení pouze obecním zřízencům, u nichž služební
poměr bYl aspoň hlavním zaměstnáním a tím i hlavním zdrojem příjmů,
ne však jedním z několika zdrojů příimil. Tomu nasvědčuje i zákon ze
dne 21. prosince 1921, čís. 478 sb. z. a n .. jehož se i žalo·bce dovolává,
ač účinnost jeho nastala teprve I. ledna 1922, t. j. již za spom. I tento
zákon vyžaduje, by služební požitky ze služby tvořily převážnou vět
šinu příjmů zaměstnancových. Toho zajisté nebylo u žalobce, jehož služební požitky byly tak nepatrné, že uemohly k výživě jeho rodiny ani
z poloviny stačiti. K příslušným vývodúm dovolání budiž podotčeno. že
služební příjem žalobcův převyšoval ročních 600 Kč teprve v roce 1919,
t. j. v poSlední době jeho služby, t. i. za poklesu ceny peněz, takže i tO·nto
částkou byl nepatrný.
něm

-

Čis. 1955.,

Ku žalobě dle § 125 nesp. řiz. se nevyžaduje. by zvláště byly zjišťo-

vány podmínky § 228 c. ř. s., třebas strany samy se dohodly o rozděleni
roli procesních. Dohoda taková může se státi i činem konkludentnim.
(Rozh. ze dne 31. října 1922, Rv 1 578/22.)

POzUstalostní suud poukázal na pořad práva dědičku se závěti, JeJ1Z
pravost a platnost byla dědicem ze zákona popřena, rekursní soud usnesení potvrdil, dovolací soud však přiřkl roli žalobce dědici ze zákona.
Po Ihůtě, určené k podání žaloby, vznesla žalobu dědička ze závěti, domáhajíc se uznání pravosti a platnosti závěti. Pro ce sní s o udp r v é
st (> I i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í s o u d ji pro fentokráte zamítl.
D ů vod y: Žaloba na uznáni platnosti a pravosti poslední vůle jest žalobou mčo.vaCÍ a jest tedy jejím předpokladem, že žalující má právní
zájem na brzkém zjištění toho, oč žaluje (§ 228 c. ř. s.). Dědic, jemuž byla
úloha žalobní přidělena, má již tím svůj zájem prokázán a není tedy to
třeba zkoumati. Jinak však musí soud z moci úřední toho dbáti, zda žaloba jest připustnou, nebo! ustanovení § 228 c. ř. s. jsou rázu veřejného,
abY žaloby omezeny byly na případy opravdu nutné a nemohly býti
zneužívány. Jakmile však byl žalovaný odkázán, aby podal žalobu na
neplatnost :posledního pořízení, má to ten účinek, že, nepodá-li žalo.hu
v čas, pozůstalost proj.edná se· se strano·u, druhou na základě závěti, pomíjí tedy pro ni zájem na tom, aby pravost a platnost 'poslední vilie byla
co nejdříve. zjištěna, ježto se· neví, zd'a žalovaný na svém stanovisku
oproti poslední vůli dále trvá a trvati bude. Ježto- by však později znovu
mohl dle § 823 obč. zák. své nároky uplatňovati a tedy otázka mohla
by se pro žalobkyni státi zase akutní, byla žaloba zamítnuta jen pro
tentokráte. Tím však pozbývá žaloba určovací svého- účelu a odůvodnění
a jest dle § 228 c. ř. s. nepřípustno·u, takže měla býti zamítnuta.
Ne j v y Š š i s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by o ní dálc jednal a ji znovu rozhodl.
Dilvody:
Nár8ky dědické jsou práva soukromá, i nemůže proto hýti pochyb,nosti, že v případě § 125 ne·sp. říz., t. i. \, přípac(ě odporuiících si při
hlášek dědických strany se i v příčině wzdělcní úloh procesních 'llezi
sebou dohodnouti mohou, načež pak ]"o,zhodnutí soudu o této otázce odpadne a soud omezí so pouze na to, určiti pro podání žaloby lhůtu. Tato
dohoda může se oVŠem státi i mlčky, konkludentními činy (§ 863 obč.
zák.) a lrž proto by se ne·dal hájiti náhled odvolacího soudu, jenž žalobu
zamítl pro tentokrát proto, že prý žálo-bkyně nemá právního zájmu na
určení dědického práva (§ 228 c. ř. sc), iakmíJe rozhodnutím nejvy~·šího
soudu přidělena byla role žalobce, dříve jí přikázaná, nyní žalovanému,
a žalovaný žaloby nepodal. Nebot, jde-li o žalobu ve smyslu § 125 ll. n.
nesp. říz., tedy otázku zájmu na vyřešení věci vůbec netřeba zkoumati,
protože už zákon sám, t. j. právě § 125 n. n. nesp. říz. strany na žalobu
uroovaCÍ, jakou ovšem žaloha o dědické právo dle své povahy jest,
odkaZUje. Ale i v případě dohody o rozdělení úloh procesních zůstává
žaloba žalobou dle ~ 125 n. n. nesp. říz. a netřeba tedy ani pak otázku
zájmu na určení dědického· práva rozbírati. Zde však Se taková dohoda
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mezi stranami stala -i111čky, když 7~alobkYllě, púvo.dně prvým soudem
k úloze žalující strany přidržená, žalobu skutečně podala, pak ale .toho
pořadem rekursu docílila, že v třetí stolici úloha ta přisouzena byla naopak, žalovanému, tento však žaloby nepodal, nýbrž obě str a n y,
O!] 1 zalobkyně, p o k rač o val y i pot o m ves por u z ahá jen é m
na tuto žalobn, čímž zřetelně na jevu daly, že spornou ótázku dědického.
práva chtějí rozřešiti v tomto sporu, že tedy žalobkyně přejímá a Podržeti chce ]Jřevzatolr již úlohu žalobkyně a žalovaný úlohu žalovanéhó
- proto právě ona žalobu nevzala zpět, jak by při názoru odvolaciho
soudu byla musila, a žalovaný se své strany žaloby nepodal. ROlho,d·nutí
nejvyššího soudu o rozdělení procesních rolí jim v tom nikterak brániti
nemohlo, nebo!, je-Ii věc d,ína do disposice stran, mohou se o ní dohodnonti jak před rozhodnutím SOLIdním, tak po něm, zrovna tak jako pravoplatný rozsndek stranám nebráni, by poměr svůj neupravily jinak, než
jak rozsudek ten učinil. A vskutku také bylo, to nejmoudřejší, co strany
v tomto případě učiniti mohly, jesti! to přece docela stejné, žaluje-Ii
jedna strana na uznání p r a vos t i: a p I a t II o s t i závěti nebo odpůrce
na uznání ne p r a vos t i neb n cpi a t n o s t i její, vždy tytéž otázky
přijdou na .přetřes a k dokazování a ro.zho'dnutí. Či měla žalobkyně
žalobu vzíti zpět a žalovaný vystoupiti se žalobon se své strany? Ač
formálně byli by tak učiniti mohli, nemělo by to přece žádného 5myslu,
a odporovalo by rozhodně zásaclě procesní hospodárnosti, pustiti se, do
přetřásáni téže věci t~lmž způsobem znova, jenže v jiných spisech.
Ale věc se má ještě jinak. Zájem na určení dle § 228 c. ř. s. dlužno posuzovati podle dobyp o dán í ž a lob y. A tu právem dovolání podrobně
dovozuje, že, když žalobkyni prvým soudccm přiděletta úloha žalující
strany, musila žalobu po;dati, když lhůtu rekursní ptoti přidělení tomu
zmeškala a nevěděla. zda-li jí navráceni v předešlý . stav povoleno bude,
což se stalo teprve usnesením ze dne 2. dubna 1921, te·dy dlouho po projití
lhůty k žalobě, která dle výslovného výroku prvého soudce začala bě
žeti od doručení jeho rozhodnutí, ač správně mělo státi od právoplatnosti
jeho. A konečně nelze přehlížeti, že dědic vždy má zájem na určení svého·
dědického práva, když jiný nápadnik je popír'á. a tak i zde: či měla žalobkyně, když žalovaný žalobu nepodal, i ona od své žaloby upustiti,
projednání PCzllstalosti. s útratami spojené, provésti, dědické po·platky
zaplatiti, ale při tom pořád nechati nad sebou viseti Damoklúv meč žaloby
odpúrcovy o vydání dědictví dle § 823 obč. zák., kterou on i v dovolací
odpovědi ještě se utěšuje? Nikoli, když oba clltějí totéž, co však jen jed.
nomu z nich může náležeti, jest nejlépe, když se věc rozhodne mezi nimi
hned, dřív, než projednání pozůstalosti se provede. Proto právě zákorl
(§ 125 n. nJ odkazuje sporné nároky dědické na pořad žalobY určovací
bezpodmíne·čně t. j. aniž by vyžadoval příkazu, že jest zájem na jich určení. protože zájem ten pokládá za daný v každém případě a rozřešení
sporu za podrrínku projednání pozůstalosti. Neprávem tedy zamítl odvolací soud žalobu pro tentokrát. Ale poněvadž následkem tohoto svého
právního názoru neučinil potřebných skutkových zjištění k rozhodnutí
nutných, dlužno jeho rozsudek zrušiti, a ježto zjištění těch, zejména co
se týče pravosti posledního pořízení, psal-li a podepsal-li je zůstavitel,
neučinil již ani prviT soudce, maje neprávem za to, že když žalovaný
pravost nepopřel v pozústalostnírn řízení, je s touto námitkou vyloučen
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i pro S]lor - musel bÝti zrušen hned i rozsudek prvého soudce (§ 510
c. ř. s.), k čemuž doložiti dlužno, že dovolání ku konci podpůrně i neúplnDst řízení v tomto směru, uplatňuje.
Čís. 1956,
čl. 347 obclt. zák. nelze použíti na případ, kdy kupitel sl prohlédl a pře
-vzal zboží již před jeho odesláním, Bylo-li při tom umluveno, že prodatel
-vyloučí vadnou část ·zbOŽí, může se Kupilel domáhati dle § 932 obó, zák.
pouze tohoto práva, nemůže však odepříti splnění smlouvy co do zboží
bezvadného.
(Rozll. ze dne 31. října 1922, Rv I 637/22.)

Žalobce prodal žalované firmě 14. března 1921 asi 58 až 60 prostorových metrů dříví, pokúd možno prosté větví, málo jedlí, v délce 1 m a sily
od 7 cm vÝše po 137 Kč prostorový metr, vyplaceně vagon. Dodati
bylo dO' konce dubna 1921, zboží mělo pře,vzato býti v O. Na počátku
dubna 1921 ku příkazu žalované firmy přišel Antoním Z. k žalobci dříví
prohlédnouti a odevzdal na nádraží náklacdní list na jeden vagon, by je
žalobce odeslal do E. Žalobce odeslal vagon se 37 prostorovými metry
dříví dne 7. dubna 1921. Žalovaná firma dopisem ze dne 10. dubna 1921
vytí'kala vady dříví a dúkazem ku zjištění dala je ohledati. Při ohledání
31. května prohlásil znalec, že z odeslaných 37 prostor. m jest 29 prostor. m. papírného dříví druhu a ja"kosti střední, kdežto ostatních 8 prostor. m. ve smyslu obchodním za dříví papirné považovati nelze. Pří
slušného peníze za dříví papírné žalov",ná dosud nezaplatila. V O. z11stalo
uloženo ještě 20 prostor. m. stejného dříví - dle tvrzeni žalobce vše
oloupené neh ostrouhané, ohledně něhož žalovaná přes opětovné vyzvání
nedala příkazu k odeslání. Ježto kupitel nezaplatil ani za zásilku dodanou
ani za dříví zůstavší v O., domáhal se žalobce zaplacení kupní ceny za
celou dodávku (29
20 m"). O b a niž š í s o u d y zamítly žalobu a to.
pokud šlo D' kupní cenu za dříví dodané, vůbec, za dříví pak dosud neodebrané pro tentokráte. O d vol a ci s o u d uvedl v d ů v o de ch:
Na základě ví'povědi svědka An!. Z-a a žalobcova dopisu z 1. dubna
1921 zjistil prvý soud, že dne 1. dubna 1921 v O. dříví nebylo vúbcc
převzato, poněvadž tllJm ještě nebylo všechno dříví. Neboť zmocněnec
žalované Ant. Z. přislíbil převzetr jen pod tou podmínkou, že dříví příliš
slabé, křivé a sukovité bude vybráno. Žalobce byl tedy jen pod touto
podmínkou oprávněn, by koupené dříví dopravil na nádraží a je dal
odtud dopraviti dále do E. Nevyhověl-li žalobce léto 'podmínce a, že toho
neučinil, bylo pTúkázáno posudkem při 'zajištění důkazu, nemůže právem
tvrditi, že dříví bylo převzato dne I. dubna 1921 a tím padají veškeré
dúsledky, které žalobce odvozuje z tohoto, nesprávného předpokladu.
Ježto žalobce dle vlastního. dopisu ze dne 1. dubna 1921 se zavázal, že:
llá dříví vybrati, než je dodá. a t.éto své povinnosti nedostál, jest mu
také nésti následky tohoto npomenutí a musí proto také trpěti, že mll
celá závěrka, jak se prokázalo zajištěním důkazu, právem byla dána
k diSPOSici, když po, dojití 37 m' dříví, dne 8. dubna 1921 odeslaných,
bYlo zjištěno, že dříví nebylo vybráno, tak jak se strany dohodly a že
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velká část dodaného dfíVl neníCIř1Vlm brusný-rrem Ježto dále
zajištění důkazu dne 31. května 1921 bylo prokázáno, ž" dříví
Odnlltnuto, byla žalovaná o;právněna, by dOPisem ze dne
1921, poskytnuvši 10denní dodatečnou lhůtu a pohrozivši
smlouvy (čl. 355, 356 obch. zák.), žádala, by koupené dříví bylo dOl1áno
v ujednané jakosti a v ujednaném množství a aby bylo oznámeno
může v této dodatečné lhůtě dříví v O. převzíti. Zalobce byl pak'
nen, aby za účelem převzetí v dodatečné lhůtě v O. přichystal kouplonirch
5~60 m" brusného dříví slmlou.vou stanovené jakosti. Je,;ž;t~o,:lP~~~;~~~••
teto své lJovinrno:sti nesplnil a na dopis žalované- vllbec II
'
sešlo se smlouvy a žalovaná není již povinna, aby zachovalá
a zaplatila brusné dříví. Zamítl-li prv·ý soud žalobní žádání jen
3973 Kč i s úroky úplně, avšak co do 2740 Kč s úroky jen pro tentlo),,;;!"
ncmúže Se tím žalo-hee právem míti za stížcna. Názor žalobcův že
činiti rozdíl mezi částečnou dodávkou 37 m" dříví a zbytkem d/íVí
uloženým, a že žalovaná musí převzíti množství 29 m 3 z dříví které
dáno k disposici a 20 m" dříví v O. uložených, jest mylný. Př~dem
povídá to skutečnostem, že byla pozastavena pouze část dříví. V rlnni«,·;
z 10. dubna 1921 dala žalovaná k disposici celé množství, tedy mlm;;st1,í
uzávčrce odpovídající. Ale i kdyby se mělo za to, že bylo dáno k Glspo.Slc'l.
jen dodaných 37 m", mohla žalovaná přece právem žádati by. ií žalobce
přichystal k převzetí uzávěrkou ujednané množství 58 m" brusného
dříví jako·stí smlouvou ujednané, pončvadž 37 m' pozastavených nebylo
uznáno za částečnou dodávku, tedy ještě vúbec nebylo dodáno. Množství
20 m', v O.uložených, musila by žalovaná převzíti pokud se tÝče s ním
disponovati jen tehdy, kdyby odeslaných 37 m" bylo bÝvalo přijato jako
částečná dodávka. Z praVidla není však ten, kdo koupil, povinen, aby
částečnou dodávku přijal (§ 1415 obč. zák.). Mylným jest i další názor
talobcův, že žalovaná jest povinna převzíti ono brusné dříví, které bylo
na nádraží v E. prohlédnuto a vybráno a které odpovídá smlouvě, poně
vadž tu jde o plnění dělitelné. Předpis § 1415 obč. zák., že částečné
dodávky nemusí býti přijaty, není dotčen článkem 359 obch. zák. Cl. 359
obch. zák. mluví pouze o případě, kde jest plnění smlouvy na obou stranách dělitelné a smlouva byla již částe6ně splněna, kde tedy část smlouvy
ještě nebyla splněna. Nevztahuje se však na případ, kde částečné splnění
je·st vadné, kde tedy část zboží, částečnou dodávku tvořící, byla shledána
vadnou. Jest také proto naprosto nerozhodno, zda částečná dodávka iest
dělltelmt i co do svých součástí. Na žalované nelze přece požado;ati,
aby přijala jednotlivé kusy z. částečné dodávky, i když tyto při zjišt2,,'
důkazu byly odděleny.
Ne j v y Š š í s () u d nevyhověl žalobě, pokUd se domáhala kupní ceny
i I
za d ří vl již dodané.
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Důvody:

Podle ncspo;rn5 ch skutečnosti je považovati kup,ní smlou~vu, uzavřenou
mezi stranami závěrečným listem z 14. března 1921, za místní obchod,
neboť žalovaná strana měla převzíti koupené dříví na t. zv. O., kde měl
žalobce sklad dříví, a kde i dříví, prodané žalované straně skutečně
bylo složeno. Nezáleží na tom že v kupní ceně zahrnuty bY{y náklady'
i

dopr[tyy dříví do železniční stanice Š., ježto ustano-vcní to. nemčlo jiného
.\,:,ízllamu, než že žalobce měl do-praviti dříví, žalovanou stranou již pře
vzaté. t. j. jí ·prohlédnuté, schválené a přijaté, z O. do stanice Š. na
svůj náklad. Žalovaná strana převzala skutečně dříví, v G. pro ni složené,

svS'm zmocněncem Antonínem Z-em. To vyplývá z dopisů jejich
z 30. března 1921. V prvním z nich píše přímo žalobci "dass Z. zunachst
das Schleifholz iibernimmt und auch gleichdie Frachtbriefe dem Stationsamte iibergeben wird«, v druhém pak, jímž vykázal se Z. jako její zmocněnec vůči žalobci, píše:
»sende leh zwei Stiick Frachtbriefe auf das
solort zu iibernehmende Schleifholz«. jVlimo to zjistil procesní soud, že
Antonín Z. prohlédl veškeré dříví, v G. složené, pozastavil vadné kusy,
vybral některé z nich na vzor, řekl žalo·bci. že toto vadné dříví musí býti
vylončeno~ a ujednal s ním, že nepotřebu~e více ,přijíti k převzetí' dříví
a že žalobc" oďe.šle dříví to na vagony. Na to odev'zdal Z. staničnímu
úředníku vyplněný nákladní list na vagon dříví, jež měl žalobce do stanice. přivésti, žalo'bcepřivezl pak 7. dubna 1921 do stanice 37 prostor. m.
dříví, jež bylo drahou dopraveno' do stanice E. Odvolací soud, převzav
tato skutková zjištění, dovodil z nich nesprávně, že dříví nebylo Z-em
vůbec převzato, ježto tam t. j. v O. ještě všechno dříví nebylo, a že
Z. slíbil převzetí jen s tou podmínkou, že vadné dříví bude. vYbráno.
Z uvedených skutečností nelze vyvoditi, než že Z. jako zmocněnec žalované firmy dříví skutečně převzal, když se mu byl žalobce zavázal,
že vYloučí vadné dříví před odesláním. Nesporno je, že žalobce tak
neu,činil a že dal na dráhu 37 prostor. m dříví, z nichž bylo v"dného
dřÍd 8 m, zbytek pak vyhovoval. Přes to však nebyla ža\ováná strana
oprávněna po·zastaviti dle čl. 347 obch. zák. veškeré množstvÍ 37 m'
a dáti je žalobci k disposici. Zalovaná strana prohlédla dříví svým zmocněncem již v G. před odesláním a převzala je, ujednavši se žalobcem,
jak shora uvedeno. Cl. 347předpoklá:dá, že kupitel neměl příležitosti,
prohlédnouti si dříve zboží, odjinud h·o došlé, a nelze článku toho použíti
na případ, kdy kupitel si prohlédl a převzal zboží již před zásilkou.
'Úmluvou při převzetí zboží, že vadná jeho část bude· vyloučena a oddělena
od ostatního, nestal se obchod ten distančním, zejména ne v tomto pří
padě, kde žalovaná byla' sama odesílatelkou oněch 37 m dříví, nebof
zmocnčnec její dal staničnímu úředníku vyplněný nákladní list na vagon
dříví s příkazem, by použil ho pro dříví, jež žalobce přiveze. Nevyhověl-li
žalobce své smlu.vní povinnosti a neoddělil-li vadného zboží od ostatního,
nýbrž zaslal je s upotřebitelným, mohla žalovaná strana uplatniti jedině
nárok ze správy dle § 932 obč. zák. a domáhati se v první řadě svého
smluvního práva, by žalo'bce vyloučil aspoň dodatně vadné dříví. Nesporno je, že žalovaná tak učinila sama, a bylo nejpozději dne 31. května
1921 zaslané dříví rozděleno na 29 prost.' m. u·potřebitelného dřívÍ a 8 m
vadného. Žalovaná vykonala tím prácl, k níž byl žalobce smlOl.IVou zavázán, a mohla zajisté proti žalobci uplatňovati nároky jl z toho vze·šlé,
nebyla však vzhledem k § 932 obč. zák. oprávněna zrušiti kupní smlouvu
ohledně upotřebitelné části dříví, ježto oddělením vadného dříví napravena byla vada, bránící řádnému použití koupené věci. Žalovaná strana
vyloučivši a oddělivši za žalobce vadnou část, neměla důvodu, odepříti
splnění smlo.uvy vzhledem k upotřebitelné části dříví, t. i. nezapraviti
kupní cenu za 29 m' Žalobce nepožaduje více, než kupní cenu za těchto
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29 m', a bylo v tomto směru žalobě vvho·věti.Náhled odvolacího
že žalovaná strana byla oprávněna odmítnouti i těchto 29 m' a U".OUPIti
vzhledem k nim o-d kupní smlouv:v. je- nesprávným posouzením věci
stránce právní. MYlné jsou i další vývody rozsudku, opírající se o
mnělé právo žalované strany, odmítnouti uvedených 29 m' dříví
§ 1415 obč. zák. jako plnění pouze částečné. Bylo! zjištěno, že Antonín
převzav veškeré dříví, v O, složené a z části tami vYf'ovna-né,
staničnímu úředníku vyplněný nákladní list na vagon dříví.
dříví mělo dle závěrečného lístku dodáno býti do konce dubna
změna smlouvy C(} do doby dodání nebyla vůbec ani tvrzena. Z. sm,I""ll
se žalobcem, že odešle dříví na vagony po vyloučení vadné
však, že se má tak státi hned. Procesní so:ud nezměnil
ač uvažoval i o tom, zda Z. neodevzdal na stanici dva nákladní
všeho lze souditi jedině, že žalovaná sama zařídila, by jí zaslán byl
·pouze vagon dříví, ne však celé koupené množství 58 - 60 m, a že
žalobce na vůli, plnití zbytek do konce dodací lhůty t. i. do 30.
1921. Nebyla pro.to žalovaná strana oprávněna odmítnouti dne 10.
1921 dodaných 29 prostor. m. jako plnční dle § 1415 obě. zák. ""wuve
nevyhovnjící, ježto sama souhlasila s částe,čným plněním. Ostatně
vanáodepřela přijetí dříví jí ~kutečně došlého· z důvodů zcela
a ne z' důvodu § 1415 obč. zák., jak je patr,no ze všech zjištěných SKllle(:_
ností, zejména z jejich do·pisů. Odvolací soud posoudil věc' i v
směru nesprávně po stránce právní. Bylo proto co do částky za odeb·ra",é.
papírné dříví dovolání vyhověti. Co do částky, za zbo·ži dosud
brané, dovolání není o.důvodněno. V tomto směru posoudil
věc správně, pokud .potvrdil rozsudek procesního soudu, jímž byla
pro tentokráte zamítnuta. Ovšem nelze souhlasiti s názorem UUVOlaClllO
soudu, že byla kupní smlouva zrušena i vzhledem k .20 m' dříví složeným
dosud na O. a zmocněncem žalované strany převzatým stejně jako 29 '111/
skutečně jí dodaných. Kupní smlouva je dosud v platnosti i ohledně této
. části dříVí, ovšem nemůže žalobce domáhati se kupní ceny jako plnění
druhé strany, pokud dle § 1052 obč. zák. nepro:kázal, že sám plnil anebo
jest aspoň ochoten k tomu. Dle závěrečného listu byla kupní cena splatna
po převzetí dřívi. Antonín Z. v zastoupení žalované strany dříví sice
převzal, ale smluvil se žalobcem, že tento odešle dříví na vagony. Další
úmluva týkajÍcí se vYloučení vadného. dříví nemá tuto významu, ježto dle
ziištění procesního soudu dříví zbylé na O. je bezvadné, Žalobce zavázal
Se tudíž, že dříví žalovanou stranou převzaté zašle jí drahou, tato zásilka' drahou je tudíž částí jeho smluvního plnění. Zalobce neodůvodnil
dostatečně, proč nevyhověl této své smluvní povinnosti. Tvrzení jeho'
obsažené v žalobě, že neobdržel k tomu příkazu (Verladungsauftrag) není
do·statečným ditvodem, ježto dle smlouvy ne'bylo příkazu takového třeba.
Zalobce byl povinen odeslati dříví to bez dalšíhopřikazu. Bo.kud se tak
nestalo, není žalovaná strana povinna platiti kupní cenu. Nezáleží na tom,
že Antonín Z. sám opatřil nákladní list potřebný k odeslání 'prvního vagonu, ježto tato náležitost· vzhledem k druhému vagonu smluvena nebyla.
Čis. 1957.
Ani za platnosti zákona ze dne 30. června 1922, čis, 207 sb. z. a n.
nejsou bez dalšího přerušeny spory, pod zákon ten spadaiící.

Čl. 205 mírové smlouvy St. Germainské ohledně válečnÝCh půjček
vztahuie se na příslušníky všech států, tedy i na ŠVÝcarské příslušníky.
Nedotýká se soukromoprávrtích zápůjček k úpisu válečných půjček_

(,Ro.zh. ze dne 31. října 1922, ,Rv II 231/22.)
Žalující banka, filiálka ve Znojmč, zapůjčila' žalovanému švýcarskému
příslušníku k upsání páté válečné půjčkY 31,]67 K na lombard této půjčky
a, když zápůjčka dospěla dne 25. listopadu 1920 splatnosti, domáhala se
na žalovaném zaplacení zapůičených peněz v Kč. Žalovaný namítl, že
není 'Zažalovaný pertí'Z dlužen vkQrunách československých, nebot dle
mírové smlouvy St. Oermainské je rakouská vláda povinna, v cizině se
nacházející válečné půjčky vyměniti, a dosud není stanoveno, v jaké měně
lombardní dluhy mají býti zaplace'ny, pročež nutno vyčkati rozhodnutí
reparační komise a žaloba je předčasnou. Táž smlouva stanoví dále, že
okolkované válečné pŮjčky mají býti za certifikát vyměněny a vzaty
z oběhu, to se však v republice Csl. dosud nestalo a také nebylo o osudu
vále'čných půjček s konečnou platností rozhodnuto; že měna, ve které
se mají lombardní dluhy platiti, je pochybnou, plyne i z nařízení ze dne
21. dubna 1921, čís., 173 sb. z. a n. Jest tedy žaloba př·edčasnou, je. jí
také proto, že svaz čsl. bank -- k němuž nesporně patří j banka žalující
- sjednotil se již v roce 1920 na tom, že před zákonnou úpravou otázek.
jež se týkají válečných půjček, nemají lombardní dlnžníci býti upomínáni.
A konečně o·dporuje prý žaloba dobrým mravům, nebof za 40.000 'K: musel
by žalo'vaný zaplatil jenom asi 250šv. frankl!, kdežto na 31.000 K'č musel
by vynaložiti asi 3000 šv. franků; žalovaný prý chtěl, aby pŮjčka se upsala
u rak. uh. banky ve Vídni, a jen po ubezpečení, že místo upsání je lhostejným, dal souhlas k úpisu půjčky prostřednictvím žalobkyně, která tedy
dnešní situací je· sama vinna. Mimo to dle bankovních zvyklostí měla
žalující banka, než přepsala lombardní dluh na český účet, vyzvati žalovaného, aby tento dluh zaplatil. P r oc e sní s o udp r v é s tol i c e
žalobě vyhověl. D Ů vod y: Námitky žalované strany, která i do vÝše
zažalovanému nároku neodporuje, nejsou důvodny. Předem se podotýká,
že smlouva St. Oermainská, která ostatně netýká se Švýcar, nebyla dosud
vyhlášena a že tedy její ustanovení nemaj.í pro, soud závaznosti zákonné.
Také z ustanovení vládního, nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb.
z. a nelze pro tento případ, kde žalovaný je švýcarským státním občanem
a ve Švýcarech bydlí, ničeho; dovozovati, ncbofnařízení to týká se jen
republiky ,Rakouské a Ceskoslovenské a nelze je jako ustanovení výjimečně vykládati způsobem rozsiřujícím. Ve věci samé strana ža']ovaná
směsuje dvojí uárok z titrů válečných půjček a povinnost ku zaplaceni
dluhu čistě soukromoprávního. Právda, že dosud zákonem upraveno nebylo a ienejisto., zdali, v jaké výši av jaké měně budou žalovanému
hono·rovány jeho titry válečných pfljček. Avšak to by bylo nejistým
i v tom případě. kdvhy na PŮjČKY ty nebyl ničeho dlužen; nelze však
pokud není úkonného ustanovení po této stránce, přesunovati nebezpečí
nejistoty na osobu třetí, která na příkaz žalovaného koupila pro·ň válečné půjčky, nebo-Ii která mu na tento účel půjčila peníze nebo půjčila
je již na hotové, opatřené titry. Jde o soukromou pŮjčku banky straně žalované a uplatnění půjčky té není zastaveno ani nějakým příročím ani
jinÝmi zákonnými ustanoveními; odložen je pouze nárok strany žalované
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titry dlužna něco rovněž vy dateli půiček samému, mohla by se s úspěchem
brániti. I její námitka, že je. žaloba předčasnou proto, že svaz bal1k se
usnesl nevymáhati lombardních půjček ukázala se lichou, neboť dle zprávy
bankovního úřadu (svazu' československých bank) nebylo smluveno
mezi »Svazcm«, nýbrž jen mezi deseti bankami a stálou delegací svazů
majitelů válečných půjček pro Čsl. republiku, že do konce roku 1921,
nebudou lombardní dlužníci upomínáni a žalováni, avšak pou'ze ti dlužníci, kteří jsou příslušníky republiky Československé, proto netýká se
to žalovaného, třeba že žalující banka je skutečně mezi oněmi' deseti
bankami. Ani nácmitce, že je žaloba proti dobrým mravům, nelze přisvěd
čiti. Otázku, odporuje-li nějaká smlouva dobrým mravúm,. dlužno řešiti
dle poměrů v čase uzavření smlouvy, co následUje později, nemá již
vlivu na platnost smlouvy. Že by smlouva bývala s toho hlediska hned
původně neplatnou, proti dobrým mravům, žalovaný netvrdil; vyzněla-li
spekulace s koupí ukládacího papíru po·zději v neprospěch žalovaného,
musí si to přičísti sám právě tak, jako by v opačném .případě všechen
prospěch z toho připadal jemu; osoby třetí, peníze půjčivší a nemající
z toho kromě úroků zisku, nemohou se osudy této spekulace s ukládac!m.
papirem týkati. Konečně se dodává, že ani tvrzené přemlouváni, aby
žalovaný upsal pújčku nikoliv ve Vídni, nýbrž u' žalující banky, nemění
na věci ničeho, neboť jednak bylo tehdy skutečně lhostejným, kde se
upíše, a konečně pohnutky, z kterých se žalovaný rozhodl pro tu neb
onu banku, jsou naprosto bezvýznamnými. O d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdil.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Zalovaný tvrdil již v první stolici, že výslovně žádal, aby válečná
půj,čka byla pro něho upsána u rak. uh. banky ve Vídni, a teprv, když byl
odpůrkyní ubezpečen, že to jest jedno, kde se upíše, dal souhlas k tomu,
by se to provedlo u žalobkyně. Kdyby tomu bylo tak, byla by ovšem žalobkyně tím převzala ručení za výsledek a byla by práva z toho, pak-li
to stejné nebylo, ovšem jen tehdy, pakliže věděla neb aspoň při péči
řádného obchodníka, ze které vždy práva jest, věděti mohla, že to stejné
není. Avšak právě tuto vědomost, .pokud se týče zanedbáni povinné péče
jí žalovaný nevytýká, tím méně, aby výtku tu skutkově opodstatnil,
jak by nutně třeba bylo, nýbrž vůbec o tuto otázku se nestará. Bylo by
to také dle obecně známého tehdejšího stavu věci marno. Jak sám v od-

volání udává, šlo o pátou válečnou půjčku, tehdáž se však ještě nevědělo,
že Rako·usko;-Uhersko bude rozbořeno, naopak, af mohlo objektivně o výsledku války a jeho následdch hádáno býti všelijak v kruzích, jimž náleží
žalobkyně, živeno bylo přesvědčení Rakousku příznivé. Než kdyby i na
krásně žalobkyně se zánikem Rakouska byla měla při řádné hospodářské
péči počítati, nemohla nikterak předvídati, že to stejné nebude, kde se
půjčka upíše, nebof rozdil, pokud jde o poměr stran, kde jde' o to, že
by byl žalovaný, kdyby bYl obchod učinil ve Vídni. platil nyní zapůjčené
peníze v korunách rako.uských a ne československých - nastal teprv
rozlukou měny začátkem března 1919, kdy Čs. republika proveda okol-

kovací akci, ale to vš-e, -jak se mčnové poměry utváří při uzavření
smlouvy, o niž jde, předvídati nebyLo, lze. Najisto naopak obě strany bylY
přesvědčeny, že pftjčka" ,ie dobrá, že to tedy dobře, dopadne, sice jinak
byly by obchod neuzavíraly. Co se týče mírové smlouvy St. Germainské
jsou ·nižší stolice na -omylu, majÍce za to, že se na Švýcary nevztahuj~
a, nebyvši u nás posud vyhlášena, neplati ještě, nebo! právě čl. 205,
jenž jedná o válečných půjčkách, vztahuje se některými předpisY na
příslušníky všech států, tedy i na švýcarské, zejména odstavec pátý,
a kdYž odvolaCÍ soud vydával svůj rozsudek, (20. března 1<>22), byla
smlouva ta již dávno vyhlášena,' vyšedši ve sbírce zákonú a nařízení
v částce, vydané dne 31. prosince 1921, takže dávno měla platnost i SOUkrom oprávní a vúbec vnitrostátní, ne pouze mezinárodní, jíž -nabyla ji'ž
ratifikaci, uloženou dne 16. ,července 1920. Ale nelze seznati., co by z ustanovení čl. 205, zejména z odstavce druhého, na nějž se odvolává, a jenž
pravÍ, že cenné papíry, okolkované dle předpisu odstavce prvého budou
zaměněny za osvědčení a vzaty z oběhu, čísla jejich pak že budou zaslána
komisi reparačui, pro žalovaného bylo získáno: nedde! tu vůbec o to, kdo
a co má platiti z válečných půjček, nýbrž o to, že žalovaný platiti má
žalobkyni zápújčku, kterou od ni obdržel, 'Ovšem k nákupu válečných
půj.ček. Tu jest odvolání na čl. 205 mírové smlouvy vůbec bezpředmětné,
nebo! tento se soukr'omoprávních zápůjček vůbec netýká. K vůli ,úplnosti
sluší o.dkázati na zákon ze dne 30. června 1922, čÍs. 207 sb. z. a n., dle
něhož vyro;vnání pohledávek a závazkú vzniklých v korunách rak. uh.
mezi věřiteli nebo dlužníky našimi a cizími pmvede se zvláštním ústavem,
jenž pak vládním nařízením ze dne 7. srpna 1922, čís. 269 sb. z. a n.,
zřízen byl, s tím, ;Ce působnost jeho bude pozděii přesněji vymezena podle
(budoucích) státních úmluv. Že to však vše žalobě a rozsudku na takový
dluh ne,překáží, plyne jasně z ustanoveni § 6 (3) záckona, dle něhož v I á d a
m ů žen a ř í d it i pře ruš e 'll í s por ů a exekucí pro pohledávky a
závazky pod zákon spadající. Z toho nejlépe 'patrno, že dluh nejen soudne
žalován a vymáhán býti může, nýbrž také, že žaloba ne ni předčasnou,
jak by žalovauý ze smlouvy Si. Germainské rád vyvodil, řka, že není
posud To.zhodnuto, v jaké měně dluhy toho druhu spláceti jest.
Čís. 1958.
I( rukoiemstvi, jež bylo uzavřeno u provozováni obchodili živnosti,
nevyžaduje se pís·emné formy.

<Rozh. ze dne 31. října 1922,Rv II 246/22.)

Ž~lovaný zaručil se žalující Úrmě' ústně za svéha hra tra, že zaplali
kUP11l cenu za do,dané zbnž,í:. Je,žto: kupní cena nebyla zaplacena, dom,áhala
se jí žalobkyně na žalovaném mčiteli. S o u d Y' V' š ech tří s t o I i c
žalqbě vyhověly,

Ne j v y Š š í s o II d z

těchto

důvodů:

Žalující přiiala rukc.jemstvi žalovaného za dluh, pocházející z provo2)ování jedí obchodní živnosti, dala si je zřídlti. Rukojemství mělo sloužiti
C:;:ivlhlf rozhodlt'llf. IV
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účelům

jeH obchodní živnosti. mělo podporovati prOVQzovall1
živnosti a náleželo. k ni. Po rozUJmu čl. 273 jest pokl;í,dati zřízení tol10to':
rukoj,emství za obchod na straněžaluiící, to tím více, kdYž v pochybnosti
jest míti za to, že úmluvy, kupcelilll uzavřené, náležejí ku provozování
obchodní živno.sti (čl. 274 obch. zák.). Platí tedy o zřízení totoho ruko,jemství dle čl. 277 obch. zák. čl. 317 obch. záJk., jenž stanoví zásadně,
že při obchodech není platnost smluv podmíněna písemností nebo jinými
formalitami. Jde o to" nedoznal-li tento zákonný předpis změny ustanoVením § 1346 obč. zák. v novém znění (novela III. § 97), dle něhož je
ku platnosti rukojemské smlouvypotřebí, aby zavazující prohlášení ,rukojmě bylo vydáno písemně. Dle čl. 317 odstavec druhÝ obch. zák. jsou
výjimky ze zásady, v prvním odstavci tohoto článku vyslovené, pří
pustny jen potud, pokud jsou obsaženy v obchodním zálkoně. Předpisů
občanského práva nelze v tomto směru užíti na obchodní jednání; lc,č by
se staly sOlrčástkon zákona nebo by dle úmyslu zákona mohly týti vztahovány i na jednání obchodní. Dle zprávy justiční komise měla býti b e zfor Clm, n é zámce odepřena platnost, alby bylo vyVarováno. těžkým následkům nerozvážných prohlášení. Ve zprávě uvádí se dále, že tísnivé
obmezení nepřichází v úvahu, je,žto plčedpis podLe čl. 317 obch. zák. ne]ťlijde k platuošll'V'Oboru ob ch od n í e h sty k Ů. Stanovisko. to odpovídá, také zásadálm hybnosti a čilost; o:bchodního života '" zásadě vzájemné dúvm:\C, jež by se ne,snašely dobře s písemností. Ne,bylo tedy k platnosti r'ukoj,emského prohlášení potřebípísemno.sti, 'čl. 317 obeh. zák. platí
v oboru obchodních styků nezmčněně dále, závazek rukOjemský !ústně
prohlášený jest tu platný.
Čís. 19,59.
Zákon ze dne 30. října 1919,čÍs. 592 sb. z. a n., o zabírání bytův obcemi.
Svolem, by strany samy uzavřely nájemlÚ smleuvu, může bytový úřad
dáti i činem konkludentním, na př. lim, že, zabíraje byt, neumluv i s ná.
jemníkem náje)llllého.
o.~o:zh. ze due 31,. října 1922, Rv II 253/22.)

BytovÝ úřad přikázal roku 1920 žalorvanému byt v žalobcově domě
a žalovaný z<éplatil žalobci nájemné za měsíce' srpen, záři a říjen 1920.
Ježto ,dMe neplatll, žaloval majitel domu roku 1922 o zaplalcení dlužných
splátek nájemného. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c " .žalobě vyhověl,
odvolací s'Ůud ji zamítl. Důvody: Odvolatel uplatňuje námitkou
nedostatek aktivni a pasivní legitimace. A to právem. Jedná se o byt
zabraný dle zákona ze dne 30. '11íjnal 1919, ds. 592 sb. z. a n. a přidělený
žalovantímu. Dle §§ 12, 13, 15, 16, 20 lJákona nastal timllráv.nl poměr
jen mezi o.bcí (bytovýjm úřadem) a majitelem domu, jemUJž musí ohec
platiti splatnon náhradu jal<o, náaemné za dobu odeďne,. kdy pro~la lhůta
k vyk1izenf~ až do dne, vrácení., a mezi obcí a ná!jemcem" nenastal však
tím právní poměr, najmě poměr nájeWJ1Í mezi majitelem' domll' a nájemcem

bytu. Strany mohly me:>;! sebou o zabraném bytu učiniti náj,emní smlouvu
jen se svolením oboe (§ 16, odstavec čtvrtý zákona). Ustano,vení toto
nedovolule, by mohl dohodou stran vzn.knouti nájemní poměr, dokud
zabrání bytu trvá. Že se obec (hYlový Úřad) zabrání bytu vzdala buď·

V)řslovně nebo
žaluďíd strana

se sv'olel1Í1n k

uzavření

nájemní smlouvy lmezi stranami,

ani netvrdila. Trvá-li však zabrání bytu, nemúže se majitel domu domáhati zaplacení nájemného na náj<1Iuníku, jemuž zabra.ný
byt byl přidělen., nýbrž může jen žádati náhradu; náiemného za zabranÝ
byt na obci (§ 12 z!!koala) a obec zasel ua nájemníku (§ 15 zákona). Njebylo-ii nájemné ze zabraného bytu stanoveno v tO/mto případě, určí náhradu, nedorrde-li k dohodě o jeH' výši, nájemnÍ' úřad. Jest tedy bez významu, že žalovaný zaplatil žalobcům n:ájemné za srpen, září a říjen
1920, nebo! tímto placením, a! se' stalo' z jakéhokoliv důvodu, nemOlhla
vzejíti mezi stranami n3!iemní smlouva. Nemůže se tecly žalující strana
domáhati na žalovaném zaplacení nájemného z důvodu nájemní smlouvy
a mohla by 3e zaplac,ení nájemného (náhrady) dDmáhati jen na ohci a
obe'c zase na žalovaném..
.
N e i v y š š í s o u d o'bnovH wzsudek prvého sou'du.
Důvody:

Jest správné, co odvolací soud vykládá, jenže přehlíží ustanovení
§ 16 (4) zákona ze' dne 30. mna 1W9,lčís. 592 sh. z. a n. nebo je aspoň
nedoceňude. Ustanovení to,(o, jež nebylo dotčen:o žádnou z novelárnich
norem, k němu vydaných (nař. vl. ze dne 22. prosince 1920, .čís,. 656 sh.
z. a n., zákon ze dne 11. března 1921, čís. 100 sb. z. a n. § 70 a) zákona
ze dne ll. červeniCe 1922, čís. 225 sb. z. a n. '§ 14), praví, že se svolením
bytového, úřadu mohou strany uzavříti o zabraném a přikázaném bytu
naiemní smlouvu a že se tím b}"tový úřad zábom vzdává. Zákon arci
s1pře,dstavuje, že takovéto svoleuí bytový úřad nenďěli, leda že účastníci
o to žádati bndou, nebo! s,j nedovedl PO/I11O'slitt, iak se praxe utváří, že
by Mad mohl míti a měl pří'činu, uděliti ie z vlastního pOlčinu, bez žádosti; není tedy žádost konstitutivní podmínkou platnnsti nájemní smoluvy,
nýbrž jeu sv()leni bytového ,úřadu. Ale toto svolení' jako vůbec každé
prohlášení vůle může býti ,Mno i mMky, konkludentním činem (§ 863
obč. zák.). A lak se stalo i v tomto případě, kdy bytový Úřad sice žalovanému sporný byt přidělil, avšak náiemného neustanovj], z 'čehož j.de,
že on sám v nájemní poměr k žalo'lan~m,u nevstoupil a vstoupiti nechtěl,
pro!o,že pro ten případ, že hy byl chtěl, měl v § 15 (3) zákona přede
psáncy, by nájemné s nájemníkem umluvil, nýbrž že přenechal stranám
samým. aby se o byt dohodly. Takovou 'praxí, která nebyla Ojedinělá,
sna<ď spíše obyčejná, sklesl ovšem nájemní úřad jalksi na po.uhého sprostředkovatele bytů, ale nellze Nci, 'ie by to zákonu odporovalo, nao,pak:
poměr, jenž jinak by byl dvojnásobný (bYlový úřad nájemce a bytový úřad - vlastník domu), se tím zj:ednodnlŠil a dO'šlo se steině k témuž
cíli, který zákon zamýšlel, ",by totiž pO'8trádatelné byty dostaly ,se 0'80bám, ielž je potřebovaly. Je tu jen otázka, zda mezi stranami k nájemuí
smlo>uvě došlo, a tu dlužno potakati. Je bezesporno, že žalobci žádalill na
žalovaném 50 Kč činže měsíčně a on Hm tD platil y měsících srpnu, září
a řídnu, tedy na to přistoupil. Zása-dně tedy žalovaný povinen jest platiti
n!!jemné a~ do pominuti nájemního p,oměru.

964

965
ČIS. 1960.

Zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., o zaopatřovácíCh
požitcích zaměstnanců lIa velkém majetku pozemk()vém.
Pro nárok bývalélt() zaměstnance zabranéh() velkostatku na výslnŽllě
jest nerozll()dno, že byl velkostatek majitelem o po ji.ston ?obu propach_
tován, předpokládajíc arcif, že zamestnanec zustal I po cas pachtu
službách pachtýř()vých.
Oznámení dle čl. I. PrGváděcíh() nařízení k § II zál,. lze podati
sporu.
(J~ozh. ze dne 31. října 1922, Rv II 261/22.)

oznámení to SfJ stalo La sporu a jcliko,ž žalovaná strana ani nctvr,dí, ,že
íí z toho nějaká maíetková újma byla vzešla. a vytýká pouze formální
~hybu bez označe·ní důsledků, dlužno za to míti, že pozděi·ším oznámením

bylO vyhověno předpisu nařízení, které ostatně ani nepraví, že neoznámení před .žalooou má, nějaký vliv na uplatňování vymáhaného ná'f-oku.

v

Žalobce byl správcem na velkostatku, jeho~ nabyli po SkO!IČCní slu~
že1bního poměru žalovaní, klteI-Í byli pravoplatne UZl1?l1J PO'vl:~nyml plat:t1
mu výslu~žné. Žalobou zc dne 3. ·července 1921 doma9al se zalob:~ zvyšení zaopatřovacích požitků dle zákona ze dne 18. brezna 1921, CIS. \30
sb. z. a n. Žalobě bylo vyhověno s o; u d y vše ch tří s t o li c, Ne jvy Š š í II S 0' 'll! d e ID z těchto
důvodů:

Jako ~e,din1r dovolalCÍ dll'\Tod uplatňuje žalovaná strana nespTávnó
právnípo,s.ouzení voci (§. 503 čís. 4 c. ř. s.), spatřujíc je především v tom,
že o-dvolací soud má za to, že žaloba nebyla po;dána předčasně, dále
v tom že odvolací soud považuje žalobce také v dobe -o.d 1. července
1907 ,do 31. prosince 1916, kdy sloužil u pachtýře S-a, za zaunEstnance
na velkém majetku, a přiznal mu následkem toho zvýšené požitky vzhledem na dvacetiletou služební dobu. Avšak dovo1'á:ní není ·opodstatněno.
V § 1 zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n. ví'slovně ~e praví:
»Tento zá!kon vztahuje se na Ibývalé zaměstnance II a vel k e rn I I aí e tk u pozemkovém.« Nepraví se tedy na zaměstnance u majitele velko- .
statkll. Zákon zřetelně o,dpo.utává nárok oprávněného co do jeho věcné
stránky, jeho rozsahu a jeho výše od osoby majitele a klade_důraz jen
na to by služba absolvována byla na majetku velkostatkovem. V § 1
se cit~je; také zákon záborový (§ 2 zákona ze dne 16. dubna 1919, Čí,s. 21~
sb. z. a n.), který rovněž vychází z věcného, POO;lJ,U velk~sta!k:l. Kd~z
t.edy ani změna v osobě majitele nemá vlIvu na narok opravneneho, ilm
méně může mHi takový vliv okolnost, že majitel po jistou dobu statek
propaeMoval a oprávněný po jistý čas požitky přHímal od pachtýře, zů
stáJvaje 'ovšem stále činným na propachtovaném velkostatku, ardť

vy-

ko.návaje službu podle rozkazú pachtýřových. Vždy! propac!rtovánlm
se změnil vlastně jen zpllsob, jakým maj.Hel velkostatku užitkY z něho
béře. Zůstali tedy i Po> dobu, co velbostatek byl proPaJchto~án, žal~v~ní
jakopr.ávní nástupci bývalých z'lmiístnavatelů žalobcovych zavazam
k převzetí všech nároků, jež žalohci proti zamčstnavalelúm původním
plynuly, jak ro.zho,dnuto bylo předcházejídmi rozsu~!k! všech tří stoli~
a na základě toho i rozsudkem napadenym,potvrzU11clm fO'zsudekprvm
stolice. Jest sice pravda, že žalobce nc'oznámil zaměstnavateH,. II ně~ož
v1s-loupi! do neaktivního; poměru, že uplatňuje nároky podle. cLtovan?ho
zákona a v jakém fO'zsalm s uvedelÚm ostatních okolností, vy!čenych
v nařízení vlády ze dne 13. května 192'1, čís. 189 sb. z. a n. k § ll. Avšak

Čís. 1961.

Projednati a rozhodovati rozepře, naznačené v § 4 zákona o soude"h
živnostenských, jest místně výlučně příSlušným živnostenský soud, v jehož
obvodu jest sidlo provoZ()vny v čase, l,dy žaloba byla podána (§ 23
zákona).
(Rozh. zcdne 31. října 1922, Nd II 198/22.)
Ža'lobcc Longjn G. bY·I dne 31. března 1922 ze služeb žalo·vaně firmy,
u níž byl do toholo, dne v Mor. Ostravě zaměstnán jako expedíent, propu.štěn z d'Ů:vodu, že žalovaná strana, zrušivši Ostravskou továrnu, p'ře
loiti1a dne 31. března' 1922 své sídlo, do Prahy. I domwhal se na firmě
zaplacení 54.378 Kč 76 h, který mu z uve,deného služebního poměru dle
jeho tvrzenÍ" proti ní příslušel dHem dle kolektivní smlouvy ze· dne 16. ledna
1921, dílem na základě zvláštního slibu strany žalované. Živnostenský
soud v Praze., u něhož Longin G. podal tuto žalobu dne 24. ,června 1922,
pr'écvo!llatným usnesením ze dne 24. června ji oirumitl pro místní nep·ří
S'lušnost, poněv.aclž provoziště žalobOO'vy činnosti bylo v Mor. Ostravě,
a poněvadž rozhodným pro 'posouzení mistnípříslušnosti jest místo~ čin
nosti zaměstnancovy, nelsta1 se živnŮ'stens:ký soud v Praze ku proje·dnánÍ
sporu p.říslušným tím, že žalovaná strana, zrušivši pracovní poměr, pře
ložila své sídlo do Prahy. Také živnostenský soud v Mor. Ostravě,
u iLěhO"ž na to Longin G. podal dne 3. čer'vence 1922 tutéž žalobu, usnesením ze dne n. srpna 1922 potvrzeným rozho'dnutím krajského sO'lldu
v Mor. OIstravě jako soudu re'kmsního ze dne 9. září 1922 vyhověl námilce místní nepříslušnosti strany ža'lo.vané, poněvadž zřete·lem k ustanovení § 23 zákona ze dne 27. listopadu 1896, čís. 218 ř. zák. jiest pří
slušným onen soud živno.stel15:ký, v jehož ohvodě jest provozovna po-dniku, a Imístem tím bYla v čase podané žaloby Praha, také p.oslední mzda
hyla dle tvrzenÍ" žalo:bce v"yplace,na :mu ředitelstvím žalované strany
v Praze, následkem čehož jest příslušným živno'stenský sou-d v Praze.
Ne, j v y 'š iŠ í s o u d tozhodI zápor'iliT spor Ol příslušnost mezi živnostenskÝm soudem v Praze a Moravské Ostravě v ten rozum, že stanovil
příslušnost živnostenského' soudu v Pr,aze.

D úvod y:
Dle § 23 zákona o so.udeeh živnostenských jest ku projednání a rozhodnutí sporú, v § 4 téhož zák,ona uvedených, výlučně příslušným onen
živnostenský soud, v jehož obv-odě jest provozovna. Zákon užívaje zde
času' přfto,mného »j e s t prorV'ozovna« vyslovuje tím v souhla;;e s u.startove·ním §§ 29, 41 a 65 j. n., že skutečnost, určující p;říslušnost, musí tu
býti v čase podání žaloby, a že tudíž výlučná příslušnost živnostenských
soudů ř í dí s e I I í- s t-e m, v němž j. es t v tli .ct o b ll' provozovna, s jejíž
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činností souvisí p0l11lěr -pracovní, pok"ud se týče služeb-iú, žalobnímu ná~
mIm za základ slou,Žící. Poněvadž žalovaná strana měla v době, kdy

byla žaloba podána u živnostenského soudu v Praze, své sí'dlo '" provozovnu ji'ž v Praze, vyslo'vil ž;vnostenský soud v Mor, Ostravě právem,
že není příslušným k projednání sporu, o nějž tuto jde, při čemž dlužno
poukázati ještě také k tomu, že výlučná povaha sucliště dle § 23 cil, zák,
nedopouští, by bylo zde obdobně pou,ži(o ustanovení § 97 i. n" jak asi
na mysli tanu10 živnostenskému soudu v Praze, když se prohlásil nepříslušným, Jelikož tedy z do;slovu a smyslu § 23 zák" vyplývá, ,že ve
sporech živnostenských příslušnost soudní neřídí se dle osoby zaměst
nancovy, který jen dočasně s provozovnou do spojení přichází na základě smlouvy praoo;vnÍ (Služební), nýhrž že rozhodným je místo, kde
pwvozovna jest v době podání žaloby, jest Ilwstejno, že dle obsahu žaloby se jedná o nárok, odvozovaný ze smlo:uvy, rozvázané před přelo
žením sídla žalované strany dO' Prahy, a musilo proto býti vysloveno,
že příslušným ku prouednání a rozhodnutí spo;ru tohoto jest živnostenský
soud v Praze.
Čís.

1962.

Vklad (záznam) postoupené přednosti (§ 45 III. dílčí nov. k obč. zák.)
lze povoliii jeli, obsahuje-li příslušná listina přivolení ustupuiícího opráv.
něnce k u v k I a d u (záznamu). P o z n a m e n a t i postonpení přednosti
uelze. Jde.Ji o hypoteky, třeba též přivolení vlastnika a. je-li ve Vyrov·
nání, též svolení vyrovnávacího správce.
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1922, R I 443/22.)
tlypotekární věřitel Eduard W. svolil Iistťnou ze dne 4. ledna 1921
k tomu, bY' ve prospěch banky A. 'bylo knihovně poznamenáno postoupení
přednosti před jeho úvěrovou pohledávkou, jež zajištěna byla knihovně
. proti společnosti T -ské, toho času ve vyrovnání'. K žádosti banky A.
povolil s o udp r v é st 0·1 i c e vklad postoupené přednosti, rek u r sní
s o u d žÓ'dost zamítl.
Ne j v Y ŠI,Š í s o u d nevyJ-lOvěl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dle § 45 třetí dílčí novely k občanskému zákoníku lze zmčniti r,ořad
práv, zapsaných na nemovitostech, toliko vkladem nebo záznamem, nikoli
poznámkD;ll - jabo před vydánúm, třetí dílčí novely. Dle zásad, vyslovených v §§ 32 b) a 94 čís. 3 knih .. zák. lze vklad postoupené přednosti
povoliti jen tehdy, obsahuje-li příslUlšná listina přivolení ustupu'iicího
oprávněnce ke vkladu. Listina ze dne 4. ledna 1921, na jejímž základě
bylo žádáno za vkl",d, přivolení takového však neobsahuje, nebo! ustupUljící o:právněne'c Eduard W. svolUje v ní pouze k tomu, by postoupená
přednost byla knillDvně p o z n a m e n á n a. Již z toho důvodu nebylo
lze povolitl žádaný v k I a d. Předpoklad rekmsního soudu, že v kn,hovním
návrhu bylo také jen za po, z 11 á m k u žá.dáno, odporuje spisům. Kdyby
listina ze dne 4. ledna 1921 byla jinak bezvadná, nebylo by tedY z,;vady,

by místo žá>daného vkladu nebyl povolen
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přednosti (§ 35 knih. zák.). Než ani záznam nebylo lze povoliti. Stanoví! § 45 třetí dílčí no:vely, že, je-li - jako v tomto ]lIřípadě - ustu-

pující prá;vo hypotek,u, jest ke změně pořadu 'práv, zapsaných na nemovitosti, potřebí nejen pdvolení oprávněnce ustupujícího' a předstupujícího,
nýbrž i př'ivolení volastriíka nemovitosti'. Není-li vykázáno p'řivolení vlastníka, nelze tu,díž vůbec po:voliti zápis postoupené přednosti. ZmíniJná
j,iž listina ze dUB 4. ledna 1921 jest sice opatřena podpisem vlastuice nemo'vitostí, o které' jde, totiž spolelčnosti T., pokud se lý·če výtiskem firmy
apřipo'jenými podpisy tlanuše tl-a a Františka S-a. Nehledíc k tomu, zda
lze pouhý podpis listiny beze vše,ho pokládali za přUolení po rozumu
§ 45 třetí dílčí novely, nebylo knihovnímu soudu vY'kázáno, že imeno'vané osoby j,sou o'právněny, zastupovati společnost a znamenati její firmu.
Průkaz ten mohl býti po,dán jen řádným výpisem z obchodního redstříku,
který jest veden u jiného soudu. OsvědiČení v ověřovací dolo~ce" že
tlanuš tl. a František S. jsou je,dnatclispole'čnosti T., oprávněnými k jejímu zastuPo'lání a znamenání j,ej,Í firmy. nestačí, nebo{ nespadá v obor
působnosti ověřujícího: notáře. Již z tohoto důvodu byly tu v<1žné pochybnosti o .osobní zpusobilosti těch, kdož při zápisu jsou súčastněni, bráníCÍ dle §, 94 ,čís. 2 knih. zák. povolení žádaného knihovního zápisu.K:romě
toho však bylo, když došel knihovní návrh, v pDzemkové knize dle § 6
vYL ř. pozn3ill1.enáno, že, bylo proti vlastnici nemovitostí dne 7. říina
1921 "avedeno řízení vyrovnávací. Této poznámky měl si knihovní sO'lld
povšimnouti a hleděti k tomu, že podpis vlastnice nemovitostí na listině
o 'postoupení přednosti byl připojen teprve 11. října 1921, tedy pi o' zavedení vyrovnávacího řízení. Dle § 8 (2) VYL ř. potřebuje od zavedení
vyrovnávacího řízení dlužník k jednáním, která nenáležejí k provozování
obyčejných obchodů, souhlasu vyrovnávaclho správce. O tom, že při
volení k postoupení p,řednosti nenáleží k provozování D;byčejných
obchodil, netřeba se šířiti. Že byla vlastníce nemo'Vitostí k tomu zavázána smlouvou již před zavedením řízení vYr'ovnávaeí'ho, ne vysvítá ani
z předl,ožené listiuy, ani z pozemkové knihy; v této byla pouzepoznamenána povinnost, dáti předchozí pohledávky po zaplacení vymazati. Potřebné svolení vY'fo'Vnávacího sp,rávce nebylo tudíž knihovnímu soudu
prokázáno, a také proto vzcházeIy dů\Co;dné pochybnosti o osobní ZPŮISO
bilosti vlastnicel nemovitostí k přivolení ve sJrnyslu § 45 třetí dílčí no'vely,
které překážely dle § 94 ds. 2 knih. zákl. povolení žádaného knihovního
zápisu. Zkoum;rti, zda vyrovnávací sprá'Vce skutečnedfťl či nedal svůj
so,nhlas; zda případný nesouhlas měl v z,"pětl jen relativní hezúčinno;st
jednání dlužnice; zda, po případě do jaké míry ostatní knihovní oprávněnci jsou dOŤiČeni postoupením přednostl; knihovní soud nehyl pOVOlán
a oprávněn (§ 95 ilmih. zák.). Po;voIení knihovního zápisu jest vázáJno
na f () r m á I n f předpokJwdy § 94 knih. zák., a je,žt" předpoklady ty
nebylY knihovnímu soudn proká1zány, zamítl rekursní soud pTíÍJvem návrh
knihovní.
Čís. 1963.
Zjištění, že pozemek
němu vlastnické

sluší k

jest veřejnou cestou a že soukromníku
právo, nelze se domáhati na soudě.

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1922, R I 811/22.)
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Žalobu obce K
sporné'm tvrzení, že v seznamu I. veřejného statku pro obec K. jest obci
phpsána do vlastnictví veřejná cesta čís. kat. 3505 v K., dále na tvrze'ní,
že tato cesta nikdy své veřejné povahy nepozbyla a že žalo·vaní osobují
si neprávem vlastnické právo k části téže cesty, nechtějke uznati, že cesta
ta jest ve,řejnou, pročež obecní zastupitelstvo usneslo se, provésti žalobou
zjištění a uznání' veřejnosti ,cesty proti žalovani'!ill. Žalobní návrh se dormíhal výrcku: 1. ZjiŠluje se, že pozemek čís. kat. 3,505 jest cestou veřejnoU' a žalovaným nepřísluší k části této oesty od stavení K-ovSrch až
po stavení žalovaných v),astnioké právo. 2. Žalovaní jsou po'vinni to
ll'znati a dalšího rušení v tomtO' směru se zdržeti. Pro ce s II í 'S -o II d
p r v é s t o' I i c e rozhodl o žalobě věcně, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek s pi'edchozím řízeuím pro zmatečnost a ,odmítl žalobu.
D ů vod y: Žalobuí žádost iest považovati za jeden nerozlu,čny celek
a základem jeHm jest tvrzená veřejnost c.osty a to i pokud jde o navržené
odep!Ťení práva vlastnického.. Rádné soudy nejsou však phslušny a oprávněny, vysloviti rozsudkem, že nějaká cesta j.est v,eřejnou. K tomu jest po. volán úřad správní, v tomto, případě obec K. (obecní zastupitelstvo) na
záklaxlč příslušnosti, dané obcí"" ve věcech komunikačních obecním zří
zením. Výroku správního úřadu o veřejnosti cesty lze pak účastníkům
odporovati pořadem stolic správních. Když pak tato veřejnost cesty jest
stano1vena, lze tuto její povahLl zabezvr:.čiti rovněž prostředky řízení
správního proti neoprávněným zásahům, zejména tedy i proti taknvému
jednání, jež znamenalo: by v3'rkon souk'romého vlastnictvf, nesrovnávající se s veředuostí cesty. By! tedy návrh žalob ní domáhal se,odepření
pl"áva vlastnického žalovaným k 'části cesty, jde vskutku o- věc, jež na
pořad práva nenáleží, poněvadž toto odepření j,estdle zdůvodněni žaloby i dle výsledků ústního přelíčení myšleno jen jako výro:n a důsle,dek
veřejnosti cesty, jež zůstává východiskem a záklaqem. Jest tudíž řízení
rozsudek zmatečným dle ,§ 477 ós. 6 c. ř. s.
Ne j v y Š š í s O II Cl. ncvyho'věl rekursu.
Důvody:

Pro posouzení, z.da žalobní nárok je nárokem, veřejnopravním -či sOoUkromoprávním a zda tedy věc patří vř,ed úřady správní či před soudy,
je rozhodným obsah žaloby a zejména žalobní návrh (§ 41 j. n.). Žalnjící
obec domáhá se žalobou zjišťovacího výroku:, že· spor'ný pozemek je,,!
cestou veřejnou a že žalovaným k části jeho' nepřísluší v I a s tni c k é'
právo, dále, že JSOU! žalovaní' povinni to uznati ,a dalšího rušení se zdržeti.
Cílem žalob:y je tedy pro hl á š e n í sporné cesty z a ce s t li ve ř e jn o u a jen pouhým důsledkem tohoto: jeHho: nárokU' jsou dal~í žalob ní
nároky, které s hlavním nárokem trvají ne:bo padají. Podle účelu žaloby,
kter~' je rozhodným pro posouzení oboru právo,moci, neide, tedy o nárok
soukrottnoprávnf, nýbrž o nárok veřejnoprá'vní, o němž rozhodovati jest
úřadŮ/l11 správním.
Čis. 1964.
Zajištěni půdy drobným paci1týřům (zákon ze dne 27. května 1919,
čís. 318 sb. z. a n.).

.. Byly-Upožadovái:JépoieinkÝpřed účiunosti zákona paChtýřům odňaty
[§ 6 \ll zák.l a zcizeny osobě třeti smlouvou, pooléhající úřednímn schváíení, nelze o požadovacÍm nároku rozhodnouti, dokud zcizení není pří
slušnými úřady schváleno.
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1922, 1< I 843/22.)
Propachtovatel (držitel svěřenského panství) odňal 30.
týřům propaehtovaný po'zemek a směnil jej 28. října 1918 s
Směnná smlo:nva neby1a dosncJ soudem svěřenskÝIm. a

zMi 1918 pach-

Josefem B-em.
opatrovnickým
schválena. O b a niž š í s o u d y uznaly požadovací nárok pachtýřův,
shledavše, že odnčtí pozemkn stalo se bez podstatné příči·ny.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení nižšÍah soudů a vrátil véc prvému
soudu, by ve smyslu niže uvedeném dále jednal a zne,vu rozhodl.
Dúvody:
Stěžovatel se odvolává nepráve:m na ustano:vení § 5 zákona ze dne
27. k:v,ětna 1919, čís. 318 sb. z. a n., poněvadž správa velkostatkn sama

netvrdila, že

potřebovala pozemků,

jež drobným

pachtýřům

na podzim

r. 1918 odňala, k zamezení enklávy a 'Poněvadž tu nenl Uiké žádného
jiného z p'řípadů § 5, ve kterých by bylj pachtý'ři povinni, na místě po-

žadovaných po:zemků přijati pozemky jiné. Napmti tomu však sluší pokládati za podstatno1l námitkn, že Josef B. nwbyl požadovanýoh pozentků
smlo1lvou ze dne 30. duhna (sll'f'á'Vně 28. října 1918) s veHwstatkem O.
uzavřenou. Nižší sto,líce pokládaji za rozhodnou pouze o,tázku, zda byly
'Pozemky, o něž jde, pachtýřům odňaty z podstatné pří.činy, a dospívají
k náhledu, že tu podstatné pří'činy nebylo a že je tudíž nárok pachtýřů
odÍl'Vodněn. To· by bylo ovšem správné, kdyby hyly pOlzemky zůstaly
ve vlastní správě vlastníkově nebo kdyby, byly dány do pachtu o'sobč
třetí [§ 6 (2)]. Pakliže však p!ozemky přešly' před vydáním zákona o! drobných pachtý'řích d o v I a s tni c t v i třetí osoby, proti· níž pachtýřům
po:řadovací náro:k nepřísluší, nemůže jim býti nárok na ně proH této olwbě
přiznán. Jak nesporno, a jak také z p.ředložené smlouvy ze dne 28. října
1918 vyplývá, bylY požadované pmemky postoupeny manželům B-ovým
výměnou za jejich pm:emky a byla platnost této směnné smlouvy u'činěna
závislou' na 'Svěřenském" poručenském schválení. Okolnost, že ,1<, tomuto
schválení dosud nedo'šlo, máJ za následek, že o po'žadovacím právu drobných pachtýřů na ten čas rozhodnuto býti nemůže. Nebo,!, dOjde-ii k tomuto schválení, bude směnná smlouva uvedena do takovéh·o, stavu, jako
by již od samého. po,č:í:tku a v době jejího, zříze'ní by,la platnou a účinnon.
Do,date'čné schválení po,volanými k tomu úřady bude míti působnost zpět
no:u a Josef B. bude muset býti pokládán za vlastníka již. ode dne uzavření
smlouvy t. i. od ?8. mna 1918, to tím spíše, že Josef B. podle zjištění
prvého so.udu na spof'ných 'PO'ze:mCÍch již nd měsfce září 1918 hospoda,ří
a jich užívá, takže tím odstavec šestý smlouvy souhlasně byl změněn
a rozhodujícíhO' významu již nemá. Nebude-li směnná smlouva schválena,
padá tím ovšem tato námi'tka s"ma sebou a nehllde překážky, aby požadovaci pr"vo pachtýřů uznáno nebylo. Vše tedy závisí na tom, bude-Ii
smčnná smlouva úřadef!! svěřenskýJTI a poručenský~n schválena. Bude
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tudíž na soudu prvé stolice, aby si nejprve schválení této smlouvy
vyžádal, po případě o vyřízení jeho naléhal a podle "úolo," ...
jeho pak znovu o požadovacím nároku rozho,dL Poněvadž tato pro
hodnutí závažná okolnost zjištěna nebyla, ač se tak podle§ 2 čís. 5
říz. státi mělo, jeví se býti v tomto smyslu zákon porušen.
těchto úřadů

Čís. 1965.
Nepřípustnost pořadu
bezpečuostní a zdravotní

práva pro nárok obce, dopravivší u
policie choromyslného do ústavu, .na náhra,du
proti tomu, kdo je povinen k výživě choromyslného,
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1922, R I 855/22.)
Starosta žalující Db ce nařídil žalo'vané, by dala dopravlti svého
myslného syna do ústavu pro choromyslné, ježto jest svému okolí nebez"
pečným. Žalovaná příkazu nevyhověla, pročež provedla dopravu obec'
na svůj náklad, jehož náhradydOjmáhala se na žalo,vané. Proti
vznesla žalovaná námitku nepHpustnosti pořadu práva, již s o ud
s tol i c e zamítl, maje za to, že j,de o poměr soukrnmoprávní a vv'hnvpl
žalobě, O d v o, I a c í s o u d námitce nepříslušnosti pořadu práva vyhověl
a žalobu odmítl. D ů vod y: Dle § 59 českého obec. zříz. náleží starostovi "
obce vykonávati místní policii; on jest povinen v pravý čas učiniti opa· ,
tření nevyhnutelná k výkonu místní policie.
Vykonáváni místní poHci,e.
záleží hlavně v užívání všech prostředků opatrnosti, by 'Se odstranilo
všechno, cokoli by mohlo býti nebezP',ečným životu, zdraví, majetnosti,
bezpe.čnosti a blahobytu obyvatelů. Dle čl. 5 zák. ze dne 5. března 1862
a § 28 čs. ohec. zříz. v souvislo'sti s ustanovením § 3 zák. ze dne 30.
1870, čís. 68 ř. zák, záležitosii místní policie zdravotní spadají do
samo'statného oboru působnosti obcí. Zákonem ze dne 30.. dubna 1870,Čís,.
68 ř. zák jest upraven obor půso,hno:sti o,bci ve věcech zdravotní správy
v ten smysl, že do samostatného ohom působnosti obcí náleží V,Vl'Ull"
zdravotní předpisy. Obcim náleží mezi jiným míti v patrnosti pomatence
a blbce, kteří nejsou v některém veřejném ústavě, a přihlížeti k opatrDvání těchto osob. Obec a zvláště jedich lékařští zřízenci jso;u vedle
nařízení ministerstva vnitra bývalé rakouské vl~dy ze 'dne 14. května
1874, čís. 71 ř. zák povinni náležitě opatrovati osoby na duchu pomatené,
a míti je, pokud zdržují se v jejich okrsku a nechovají se v ústavě pomarte"
ných, v patrnosti. Mají' míti zření k tomu, by s takový)mi chorými se nevlídně nezacházelo, a ahy se jim ničeho neujímalo, co by se nedalo odů
vodniti povahou jejich cho;roby.Klonečně mají míti péči o opatrování
chudobnýcb chorých na duchu a o to, aby byli, pokud možno, dáni do
veřejných ústavů pomatenců. Podobně mají se zachovati obce a jejich
'zřízenci lékařští, když jde o opatrování hluchoněmých a blbců. Pak-li
by se taková osoba z bydliště svého vzdálila, mají to p'olitickému úřadU'
oznámiti, a ty, kdo by byli zavinili oPolmenutÍm povinné péče samovolně
vzdálení se takové osoby, po: zákonu k zodpovědnosti pohnati (výnos
min. vnitra býv_ rak 'Vlády ze dne 9. listopadu 1852, čís. 28.529). Náklad,
jenž byl vynaložen, za povinného z rozkazu politického úr"du, jest vymáhati dle § 5 cís. nař. bývalé rakom,ké vlády ze dne 20. dubna 1854,

čís. 96 ř. z"k. politickÝm 'úřadem. V tomto případě uznal starosta žalující
obce, jemuž okresní správou politickou bezodkladné dodání emanuela
R-a do ústavu bylo nařízeno u' vykonávání policie zdravotní a bezpeč
'nostní, za nutné, aby dříve bylo nařízeno žalované, aby svého syna sama
do ústavu dopravila, Nařízení to stalo se v zájmu o:dvrácení nebezpečí
ohrožováním lidí a jejich majetku. Poněvadž žalovaná své povinnosti,
afprávem ať neprávem, nedostála, byla obec oprávněna postupovati
pro;ti ní dle ci'S. nař. ze dne 20. duhna 1854, čís. % ř. z. Obec rozhodla se
pro způsob, v § 5 tohoto nař. ustanqvený, a dala dopraviti syna žalo,vané
do ústavll choromyslných a domáhá se žalobou náhrady vynaloženého
nákladu ml" žalované. Než tomu, aby dovoláváno se bylo pro tuto žalobu
řádných soudů, hrání § 5, dle kterého dlužno vymáchati učiněný náklad
v takových případech, o jakélm jest zde řeč, dle ustanovení obsaženych
v §§ 2, 3 a 4 cit. nař., tudíž s vylou'čením řádného pořadu právního, Ža ..
bIjící ohec nemůž'e svůj nárok v tomto případě opříti .o, ustanovení' ohč.
prá'Va, a to ani o' § 1042 ani o §§ 1036 a 1037 obCí. zák. Obec sama ani
netvrdí, že náJklad ten učinila ve prospěchu žalované. Ježto nárok žalující
obce nelze D!znaó'ti za soukromoprávní, nýbrž za ve'ře,jnoprávní, slušelo
námitce nepříslu,šnosti pořadu práva vyhověti, rozsudek jakož i řízení
jemu předc!J.ázevlší jako zmatečné dle § 477 čís. 6 c. ř. s., ježto zde bylo
rozhodnuto o věci, na pořad práva nepatřící, zru·šiti a žalo:buodmítnouti
(§ 42 j. n.).
Ne j v y Š ,š í s o w d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Dúvo,lací rekurs žalobkyně není dúvodným. Nelze o tom pochybovati,
že ve sporu to,mto jde o nárok čistě veřejnoprávní, který sluší vyříditi
úřadům správním a nikoli sondům, Pro posouzení příslušnosti jsou rozhodnými údaje žalobkyně a hlavně účel její žaloby (§ 41 odstavec drn-hý
j.n.). Podle údajů žaloby a účele j'"jího jde O: v.v:možení nákladů vzniklých
obci žalující tím, že žalovaná neuposlechla nařízení starosty obce, by
dodala do, 8 dnů svého choromyslného syna do ústavu choromyslných,
jak to bylo politiokou správou na,řízeno z důvodu veřejné bezpečnosti,
pročež obec musila dodání to sama provésti a to na její náklad, jak jí
starosta při nařízení svém již oznámil. Podkladem pro výkon tento byly
obci důvody veřejné' a zákonná ustanoveni u'vedená soudem rekmsním,
dle nichž výkon tento patří do 'samosta,tné působno,sti obecní v oboru
místní policie bezp'ečnostní a zdravotní. DotYčné nařízení starosty nepotřebo'Valo proto zvláštního schválení kompetentního úřadu ve smyslu
§ 5 cis. nař. ze dne 20. duhna 1854, čís. 96 ř. zá:k., jak plyne. z ustanovení
§ 28 obec. zř. pro Ce,chy. Nebyly to te[ly ohledy soukromé na žalovanou
nebo jejího syna, které náklad na žalované vymáhaný způsobily, nýbrž
ohledy čistě veřejné, jež celému výkonu obecnímu vtiskují ráz poměru
veře1jnoprávního a o,jůvodňují plným právem použití ustanovenÍ. § 5 cit.
ds. nař., které vylWčuje pro tento případ pořad práva.
Čís. 1%6.

O

Přípustnost pořadu práva pro žalobu proti obci o náhradu škody zabráním bytu, jež bylo nejvyšším správním soudem zrušeno_
(Ro2)h. ze dne 7. listopadu 1922, R I 889/22.)
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Čís.

Žalobci byl zabrán --bJ.4----ft--k-cl~bof b:d Vdl q-oplatně -zru"šen a obec

pTes to; bytu neuvolnila, domáhal se žalobce na ní náhrady škody. Námitce
nepříPlIstnosti 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 pO'řadu práva.
D ů v od y: Soud prvé stolice vyhověl n~mitce nepřípustnosti pořadu
práva, domnívaje se,. že žalovaná obec, provádějíc zabrání bytů, jednala
na základě zmocnění jako orgán veřejný ve výkonu výsostního práva.
Leč p'ři tom přehlíží, že podmětem sporu není otázka tohoto záboru,
neboť

ta byla již !Úiřady správními ro.zhodnuta v ten rozum, že zábo,r
nestal se způsobem správným a usnesení o něm bylo zrušeno>. Předmětem

sporu jest soukromoprávní nárok na náhradu škody, kterýž žalující neodůvodňuje tím, že obec mu byt zabrala, nýbrž tím, že učinila tak bezprávně a že, i když již bylo její usnese-ní zru1šeno, nepo:starala se o nápravu a zabraného bytu neuvolnila a nevrátila. Zdel nejde již o před
určující otázku správnosti rozhodnutí správního, nJ'rbrž o to, zda jesf

tu povinnost k náhradě škody pro rozhodnutí nesprávné, takže předpis
§ 37 čes. zřízení obecního se na tento případ nevztahuje, nehledíc ani
k tomu, že zabírání bYtů obcemi opírá se o zvlálštnÍ výjirme'čný zákon.
který v § 27 obsahuje. zvláštní ·předpisy o přislušnosti a vyhrazuie r'0"hodování o všech právních nárocích majetko,'vých, které vzejdou výkonem tohoto práva, vyjma náhradu za nájemné, řádným soudům'. Není
dlivoctu,o.mezovati tyto nároky pouze na 'nárokY, které by mohly vzejíti
po·škozenÍm anebo zneužitím bytu a pod., neboť zákon sám nerozeznává,
vyj,ímaje jedině náhradu za nájemné, a naopak z odstavce 9 téhož para'
grafu plyne, že spadaH sem též jiné nároky než nároky plynoucí z nákladu, na byt vynaloženého, a nelze takové nějaké omezení vyvozovati
z § 1111 obe. zák., jenž sice přizná,vá nárok na náhradu škody pro
zneužití apod., ale nepokIádá ji za jedinou možnou škodu z poměru nájemního.. Naopak právě tentO' paragraf umístčn jest ve skupině předpisů
ukládajídch nájemci pov.innost vrátiti předmět ná'jmu po skončené doM
nájemní a nelze pochybovati, že i škoda z nesplnční této povinnosti může
býti ·požadována. Tím spí'še tedy škO'da pro nevrácení bytu nepr;;vem
zabraného pokttd se týče, právně nezabraného a tedy svémocně užívaného'.
Jde tedy o ryze· soukromoprávní nárok majetkový, o nemž d'leobecnýeh
zásad § 1 j. n. a mlá,štních předpisů citovaného zákona rozhodovati náleží soudu, takže námitka nepřípustno:sti pořadu práva není odůvodněna.
N c j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

1967.

povoliti exekuci na základě exekučních titulu, jež až do 28. října 1918
vznikly na území nyní Rakouském (vládní nařízení ze dne 19. března 1919,
čís. 145 sb. z. a n.), není příslušným soud, naznačený v § 82 ex. ř., nýbrž
soud příslnšný podle všeobecný'ch ustanov~ní exekučního řádu.
o.~ozh. ze dne 7. listopadu 1922, R I 1I8()/22.)

Na základě usnesení okresního soudu ve Vídni z doby před 28. říjnem
1918 povolil tuzemský o k r e sní s o u d exekuci. Rek u r sní s o u d
usnesení to zru.šil a nařidil prvému 'Sou.du, by o návrhu vymáhajícího
věřitele jednal dle § 44 j. n., ježto jde o exelmční titul cizozemský a jest
proto příslušným povoliti exekuci sbo'wvý soud prvé stolice (§ 82 ex. ř.,
čl. VIII. zákona ze, dne 1. června 1914, čís. 118 ř. zák.l.
.
Ne j v y Š š í S.0' II d zrulSn usnesení' rekursního soudu a nařídil mu,
by o rekursu povinného znovu rozhodl.
DŮVOdy:

Nařízením
čís. 145 sb. z.

vlády Československé republiky ze dne 19. března 1919,
a n. bylo (předpOSlední odstaveclustanoveno, že e'xetkuční
tituly, které vznikly až do 28. října v území nynějšíhO' rakouského státu,
mají býti v území Československé republiky vykonány jako zdejší exekuční tituly. Toto nařízení, vydané na základě § 84 ex. ř., klade tedy tyto
exeknční tituly na roveň zdejším exeku,čním ti!ulúm, takže ustauo've'l1í
§ 82 ex. ř. na ně užiti nelze, nýbrž platí ,pro ně vš,e)ohecná ustanovenÍ
exekučního řádu o příslušnosti k po'volení' exekuce. Jest proto podle § 4
poslední odstavec ex. ř. (nový doslov) k povolení exekuce příslušným
okresní soud v T. Rekursní soud neprávem zrušil usnesení prvého soudu,
a poněvadž se obmezil jen na otázku přlslušnosti a Oj rekursu povinného
ve věci samé 'nerozhodl, bylo uznáno, jak shora urve de no.
Čís.

1968.

Námitky podle § 35 ex. ř. proti exekučnímu titulu, vzniknuvšímu
v řízení mimosporném .(§ 1 čís. 6 ex. ř.), nutno uplatňovat; žalobou.
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1922, R I 1185/22.)

Důvody:

Tím, že výměr o zabrání ,bytu byl rozhodnIltím nejvyššího správního
sondu zrušen, přestal býti poměr obce k žalobci poměrem obce jemu
úředně nadřízené k podřízenému a nastal poměr podmětů souřadných
's právY a P'Ovinnosťtui soukromoprávními, poměr veřejnoprávní proměnil
se v poměr soukromoprávní, o němž rozhodují so,udy. Zda je zde z av i n ě n í obce,., zavQující ji dle platných zákonů k náhradě zažalované
škody, zda zejména ocitla se obec v situaci, která jí znemožnila, ohno'viti
předešlý stav, jak v dovolacím T'ekursu uvádí, bude řešeno teprve sporem
ve věd samé.

Proti exekuci ku vydobytí vyživovacích p,říspěvkit, p-řiř'čenýehdítěti
usnesením nesporného soudce, vznesl pOVinný otec žalobn, jíž domáhal
~e zrušení exekuce pro. okolnosti, nastavší po vznikn exekučního titulu.
Zalovaný popíral skutko'vá tvrze·ní žaloby a vznesl též námitku nepří
pustnosti pořadu práva, jJž s o n d p r v és t 00 1i c e vyhověl a žalobu
odmítl. Rek II r sní so u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému
soudu, by jednal ve věci samé. D ů vod y: Žalobce domáhá se žalo·bou
výroku, že jeho povinnost, pe'čovati o jeho dne 21. května 1902 naro'zeného syna zanikla,poněvMž tento jeho syn nabyt schopnosti sama sebe
živiti, čím,ž vyživovací povinnost otcova zanikla. Žalovaný popírá tuto
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okolnost a jde tudíž o spoJnou otázku, již zjistiti nelze. prostředky ne'"",,,"_
nóho řízení (§ 2 čís. tnesp. říz.). "
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekmsu.
Dúvody:
V ohledu formálním sluší
nemělo

především

uvésti, že usnesení prvého

býti so:udeJlu rekursním zrU'š-eno, n§rbrž

změněno

v ten rozum,

se námitka nepřípustnosti pořadu práva, žalovaným vznesená, zamítá,
,
také podle důvodů napadeného usnesení bylo míněno. Sluší je protI)
v tomto smyslu pojímati. Vo:hledu věcném jest žaloba podle, svého obsahu
a označe,ní žalolbou ve smyslu § 35 ex. f., uplatňující námitku, že nárok
žalovaného skutelČllOstmi z doby ilO vzniku exekučního titulu zanikl, a domáhající se proto, zrušení exekuce pro tento nárok. Námitky tohoto druhu
dlužno uplatňovati podle odstavce druhého § 35 ex. ř. žalobou na
u něhož byla exekuce navržena. Z tohoto pravidlačini zá>kon jedinou
výjimku, jde-Ii o námitky proti nároku, který se zakládá na některéun '
exekučním titulu, uvedeném v § 1 po,d ,čís. 10, 12 až 14 ex. ř., a uSllanov'ui'e"C'
že tyto námitky podati jest u onoho úřadu, od něhož exekuční titul
Z toho plyne, že, námitky podle § 35 ex. ř. pmti 'ostatním eXlek'llonlím
titulům tedy i proti těm, jež v,ydány byly, v řízení nespo;rném (§ l '
6 ex.
uplatňovány býti musí žalobou. To plyne z povahy žaloby samé,
jejíž lúK'elem jest v prvé řadě zmšení exekuce, -o němž rozhodovati
přísluší soudci nespornétrnu. Okolnost, že proicesní soud, příslušný podle
§ 35 ex. ř., b-u-de pn rozhodnuli sporu přihlížeti k otáz1<áIIn, jež čás!elOně
spadají též V obor řízení nesporného, na věci ničeho nemění. Bylo-Ii
o tom zda vyživovací p'Ovinnost žal'O,bcova dále trvá, roq;hodnuto již
v říze~í nesporném, může býti k tomuto rozhodnutí v tomto sporu při
hlíženo, avšak nemá to vlivu- na -otázku přípustnosti p'Ořadu práva o

d,

žalobě.

Čís.

1969.

Prozatimni opatření nelze povoliti pro (p'Ostižni) nárok, jenž
v budoucnu vznikne.
(Rozh. ze dne 7. listopadw 1922, R. I 1212/22.. )
Prozatimní opatření,
případ, že podlehne ve
neskončeném, s o udp

jeho'ž domáhal se ohrožený pro-ti firmě Cl. pro
sporu proti němu firmou R.. vedeném, a dosud
r v é s t o I i c e pov'Om,'ť e k u' r s II í s o u d žá-

dost 'lamí ll.
Nejv y Šš í s ou d

nevJl1hověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

R.ekurenlka žádala za proza timní 'Opatření pro případný postižní ná-,
r'Ok, který jí prý vznikne proti odpiJr.cl, podlehne-li ve spom, zahájeném
proti ní žalobou firmy R. na zap'lacení 91.884 l(. Jde tedy o nárok, do'sud
neexistující, o němž není JIStO, vznikne-li vůbec. Prozatimní opatření jest

sice podle § 378 ex. ř. přípustné i pro nárokY časem obmezené nebo
podmíněné, avšak pouhá' mnžnost, že nárok v budoucnosti vznikn~ není
ještě důvodem povolení prozatimního opatření, oblmezujícího odp.ůr~e ve
v{):lné disposici s jeho vlastnlm právem. ZáJkon žádá osvědčení nárOku
které nemůže ovlšem býti podáno, když z návrhu samého plyne ž~
navrhovateli dosud ~ádnÝ nárok nepřísluší. Tento nedostatek ne~ůže
býti nahrazen ani jistotou ve smyslu § 390 ex. ř., poněvadž tot-o ustanove,ní předpokládá, že náro:knení osvědčen d o s t a teč n ě"
Čís. 1970.

Bylo-li zboží (lakové střevíce) objednáno vzhledem k počínajícímu

tanečnímu období »promptně do 4' týdnů«, nejde ještě za všech okolnosti

o obchOd fixní.
(Ro~h. ze dne 7. listopadtl 1922, R I 1279/22.)

Dle objednávky ze dne 22. září 1921 měl žalobce dodati žalovanému
8 pán:t lakových ~Jřevíců promptně do 4 týdnů. Ježto žalobce dodal stře
vice až 8. listoyadw 1921, ustoupil žalo:vaný, neposkytnuv dodatečné lhůty
od smlouvy. ZaloM o zaplacení kupní ceny, proti níž namítl žalovaný,
že šlo, o ohchod fixní, pro c e s 'll í s o udp r v é s t o I i c e vyhověf.
D ů v o, cl y: Sou.d, vzhledem k vlastnímu udání strany: žalované, že podzimní taneční období počalo koncem října 1921, nemá za to:, že jd" v tomto
p,řípadě o fixní ohOOod, nebol nebylo, nikterar prok,ázáno, že vůle stran
nesla se k tomu, že -dodávka mimo ujednanow lhůtu nemá býti pokládi>na
zaplnění. NenHi '-'šak míněna tato podmínka, i-de o obyčejný termino;yý
obchod, nebnl okamžité ,promptní dodání není samo o sobě obcbo'dem
fixním. Nehyla tedy žalocvaná strana oprávněna od smlouvy usto~piti
~r~ průtah dodávky, aniž :by šetřila p'ředpisú čl. 365 a 356 obch. zák:
Zalovaná však ani netvrdí, že poskytla žalobci IMtu k dodatečnému
plnění. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil prvému
soudu, by, vy,ckaje- pramoci, dále jednal a věc znovu rozhodl. D ů vod JI1:
v prvé řadě sejde v rozepři na tom, zda obchod byl fixním obchodem podle
čl. 357 obeh. zák., totiž, zdali smlli'veno bylo plnění přesně v pevně určený
čas nebo v pevně, u"čené lhůtě, takže p,ře:sné dodržení musí býti považováno za podstatný kus smlouvy do té míry, že by opozděné plnění vůbec
už plněním ne'bylo, nýbrž bylo plněním zcela jinakým a to, mimosmlu'vním.
Po této stránce soud prvé stolice u"mal za prokázáno, že zbnží mělo býti
dodáno promptne do 4 týdnů a že-při objednávce bylo výslovně žaloivanÝm řečeno, že lakové střecvíčky nutně potřebuje Pro počínající taneční
období. Dlužno pro-to za nesprávné právníp~souzellí pokládati, když
soud oe obchod za fixní nepovažoval, poněvadž to, co soud prvé stolice
'za prokázáno má, jest fixním ,~bchodem. Jelikož jde o obohod fixní mu-sí
bÝti smluvní povinnosti stran posouzeny s hlediska předpisu čl. 3570bch
zák. Podle nich, když smlouve věrná strana choce 'při fixním obchod~
na plnění setrvati, musí to be,z průtahu PO uplynutí dobl" nebo lhůty k pl_
není opozděnému smluvníku oznámiti, jinak později plnění požadovati nemůže, ný'brž musí použíti druhých dvou alternativ.
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Ne i vy š š í s o II d zr11šiJ nanadené l1sneSf~Dí --R PDukázal
soucl, by, ne'Přihlížcje k svému odchylnému· právnímu názoru,

Ne j v y Š š í s o u d změnil- ·napadené usnesení v ten smysl že odmítl
stížnost do usnesení prvého soudu.
'

odvolání žalovaného.
Důvody:

Rozhodnnlí Q rekursu závisí o·d zodpovědění otázky, zda v tomto
padě jde o obchod fixní, čili nic. Dle čl. 357 obch. zák. záleží při ob,chodl
fixním na tom, .aby určitý den plnění vyměřen byl ve zřejmém
že včasné plnění jest tak podstatným znakem smlouvy, že op')Zc!ene

nelze více pokládati za smluvené plnění, nýbrž za něco jiného,
plnění tq pro smluvníka pozb~rvá ceny buď úplně neh částeičnč.
jest prvním soudem, že zboží mělo býti dodáno »promptně do 4
a že žalovaný při objednávce prohlásil, že lakových střevíci! potřebui,
pro počínající taneční období. Vzhledem k tomuto, ujednání má
soud za to, že jde o obchod fixní. Náhled ten byl by správným,
laneční období počínalo kolem 20. října a trvalo p·ouze. asi měsíc.
však

.obecně

známu, že

taneční

Důvody:

Rekursní soud má pravdu v tom, že zde nejde o odmítnutí znalce
ve sm!slu §§ 19 , 20 j. n. a §§ 355 a 366 c. ř. s., nýbrzo: řešení otázky,
z ktereho oboru znalec má bez ohledu k osobním okolnostem uvedeným
v §§ 19, 120 f n ..býti ustanoven. Avšak soud druhé stolice 'přehliží, že
usne sem prveho soudce, že bude Slyšen jako znalec profesor Dr. tl. za
účelem I?odáni vědeckého dobrozdácní, jest průvodním usnesením ve
smyslu §§v 277, 278 a 351 c. ř. S., do něhož dle §§ 277, poslední odstavec
a 291 c. r. s. samo'statnýopravný pr'ostředek neni připustný. Rekursuí
soud nerměl tedy rozhodnouti o rekursu žalovaného do tohoto průvodního
usnesení procesniho soudu ve věci samé, nýbrž měl po r~zl1mu §§ 515
a 526,0·dstavec druhý c. ř. s: rekurs ihned odmitnouti.
Čís. 1972.

období trvá až do· konce

a mnohdy i déle, takže i den 8. listopadu, kdy zboží žalovaného
spadá ještě do počáJtku taMčníhoobdobí. Nelze tedy di!vodnč míti
že 8 párů lakových střevičků, které byly žalovaným objednány, ne,měl~
již pro něho ceny proto, poněvadž bylo dodáno teprve 8. listopadu
20. října. Jinak by tomu bylo, kdyby byl žalovaný při objednávce
vÝch střev·íců uvedl, že střevíce ty m" již obj'ednány určitými ,,,,,,,,,,nu,y
ku dni 20. října, kdy počínají taneční hodiny ,nebo p'ocUobnč; pak
by později dodané střevíce částečně neměly více ceny, neb aspoň
takovou cenu, jako kdyby byl:<i1 bývaly doidány v,čas. Když však
v čase objednávky stře:víců netvrd\! urdté zákazníky k 20. říjnu,
se obmezU na všeobeený poukaz na začínající tanečni období, nelze
je.clnávku lakových střevíců, byť i byly žádánypromptně.clo 4
pduvě hledě k molívu této lMty (vzhledem k p oč í n a jí ci m u
nimu období, kteréžnelze obmezovati n" určitý den neho několik
dni!), pokládati za obchod fixní, nýbrž za obyčejný obcho'd t~;~~~~~~:
při kterém měl žalovaný po proiití lMty, ehteHi od smlouvy (

SOud nenl oprávněn vyslovW, že věc bude postoupena linému soudu
ve vsmy~lu odstavce 'šestého I§ 261 c. ř. s. teprve, až usnesení o nepři
slusnostl soudu nabude moci práva.
(Rozh. ze' dne 7. listopadu 1922, R I 1297/2~.)

O ni\mitce mistní nepřislu'šnostisoudu hylo jednámo odděleně a žalobce
navrhl" by pro připad, že bude námitce vyhověno, byla věc postoupena
ckl~esn!1~ll soudu v L. S o udp r v é s to. I ř ce námitce místni nepří
slusnoslI vyhověl s tím, že věc hude P'ostoupena okresnímu soudu v. L
až usneseni nabude právni moci. Rek u r S n i s o u d zamill námitk~
místní ne'P·řislušnosti.
Ne j
š·š i s a u d změnil napadené usneseni v ten smysl že ve
věci samé odmítl rekurs žalobcův do usneseni 'prvého soudu, ; nařídil
rekursnímu soudu, by vyřídil žalobcův rekurs do výroku prvého soudu
o ,útratách.

V"

svému smlu'Vníku to oznámiti a p'oskytnouti mu přiměřenou
lhůtu

D ů v o il y:

k plnění (čl. 356 obcll. zák.)..
Čis. 1971.

Do usnesení, jímž bylo rozhodnuto o tom, z kterého oboru má
bez ohledu k osobnim okolnostem býii ustanoven, jest stížnost
pustna.
(Rozll. ze dne 7. listopadu 1922, R I 1296/22.)
Ve spom navrhoval žalohce; by slyšen byl znalee vědecky ·činný .
chemik, kdežto žalo'vaný navrhoval, by za znalce vzat byl drogista,
se ve sporu jedná! o posouzeni věci též s hlediska obchodnického. S o
p r v é s t o I i c e určil, by slyšen byl chemik profesor Dr. tl. Rek II r s
s o u d ku stížnosti žalovaného zmšil napad'ené usnesení a uložil nrvé.,nn
soudu·, by přibral znalce - dr'ogistu.

Zá~!upce !aluiíci firmy při roku ze dne 20. května 1922 navrhl, by
pro pnpad, ze bu~e vyhověno námitce místní nepříslušnost!, věc byla
postoupena okresmmu souďu v L. Dle jasného doslovu šestého odstavce
§ 261' c. ř. s. Gčl. 1V.,č. 14 novely o úlevách ])ro soudy) měl okresní sOl1d
uzm;, námitku· ne'Př!shtšnosti za odúvodni\nou a nejsa toho míněni ž~
druhY soud 'Patrně jest nep.říslušným, beze všeho vyho.veti návrh'; na
p~stoupení a spojiti postoupení s u'sneséním o nepřlslllŠnostl. Proti takove~u ~sneseni nephpouští se opravný prostředek kromě rozhodnutí
0, utratach sporu o příslušnost. Vysloviti, že věc bude postoupena okresmmu SOU~ll~' L., až usnesení o· nepřislušnosti nabude moci práva, okresni
soud opravnen nebyl, neb{j.ť bYl to· znamenalo, že s o II cl při II o u š t!
opravn!y'rostřed~~, j~jž Zv á k, on výslovně v y I ti č u je. Vyhmda priivní
mocI pncI se tudlt zrelme zakonu, a prnto dlužno hleděti na věc tak
Jako kdYby ona. výhrada nebyla připOjena bývala.
pak měl rekUrsni
soud odmltnouÍl rekurs žalUjící firmy ve věci samé jako nepřipustný

Tu

Civilu! rozhodnuti IV.
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(§ 526 odstavec druhýc. ř. s.) a vyříditi jej, pouze potllcl' pokud
v něm odporováno výroKu okresmho soudu O utrata~
Čís. 1973.

Jméno ženské jest uvésti ve firmě tak, by dle Jazyka, jehož se používá,
bylo zřejmo, že jde o iméno ženy.
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1922, R [ 1309/22.)
Rej s tří k o v Ý s o u d povolil zápis firmy Bloch a Kabelka, jejímiž
veřejnými společníky byli: Max BI"oh a Matylda Kabelková. Rek II r sní
s o II cl změnil ku stížnosti finanční prokuratury napadené usnesení v. ten
rozum, že naříclil veřejným společníkům, by znění flrmy uvedli v soulad
se zákonem změnou označení veřejné spole'čnice Matyldy Kabelkové ve
lhůtě která jim bude stanovena rejstříkovým soudem, jinak že firma

bude' z obchodního rejstříku vymazána. D ů vod y: V tomto ,případě
iedná se O' firmu novou a ta musí svÝim zněn~m odpovídati pravdě. Z růz
~ých možností znení firmy nocvé dle čl. 17 obch. zák. volili sice oba spo,le6níci pojetí obou jmén do znění firmy, avšak proti předpisu zákona nebylo jméno spole'čnice Matyldy Kabelkové pojato jeho zněním Kabelková,
nýbrž nesprávným zněním K'abelka. Tím porušena zásada pravdivosti
firmy; vzbuzuje! se v obecenstvu domněnka, že jde tu o firmu se společníkem l(ahelkGU a nikoliv se společnicí Kabelkovou. N'1měla proto firma
v přihlášeném znění býti protokolována, nýbrž měla především býti na- .
řízena oprava přihlášené firmy ve znění, zákonu odpovídajícím. Jest tedy
rekurs odůvodněn (zákon ze dne 30. 'června 1921, čís. 257 sb. z. a n.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Stěžovatelé zvolili pojetí svých jmen do firmy, a nesprávné je tvrzení.
že jmén" Kabelka je pouze dodatkem, naznačujícím dle čl. 17 odst<l!vec
prvý obch. zák. sP<jlečenský poměr. Rodinné jméno veřejné společnice
Matyldy Kabelkové smí proto ve firmě uvedeno býti pouze správným
zněním Kabelková, nebo! tímto jménem podepsala navrhovatelka jak
návrh na zápis, tak i znamenání firmy.

Čís. 1974.

PokUd nebylo v době popřevratové placeni
placenim řádným.

vídeňskou

poštovni spo-

řitelnou

(Ro"h. ze dne 7. listopadu 1922, Rv I 300/22.)
Žalobce poukázal dne 12. února 1919 u poštovního úřadu v Praze žalované tuzemské spořitelně dlnžný peníz, zjištěný na jeho nemovitosti,
použiv složního lístku Vídeňské poštovm spořitelny, jejž mu žalovaná
zaslala dne 22. května 1918; poštovní úřad převedl pak peníz na Vídeň
skou poštovní spořitelnu. Dopisem ze dne 6. února )919 vyzvala žalo,vaná

>

spořitelnou{,. Na základě tohoto placení domáhal se žalobce vydání výmazného prohlášení a, ježto žalo van" zdráhala se je vydati n"mltaiíc, že placení nestalo se řádně, žaloval o ně.
Oba nižší soudy ž,alobu zamítly, odv'olací souď z těchtodů
vod ů: Rozhodným jest, zdali v čase, kdy následkem státního převratu
poštovní spořitelna Víde,ňská nebyla již ústavem Českoslov. republiky
a kdy notmicky před oficielním zřízením poštovního úřadu šekového
(zák. ze dne 11. března 1919, čís. 140 sb. z. a n. § 11) již zastávala čin
nost šekového úřadu postovní spořitelna v Praze, v § 11 cit. zák. uveclená, bylo právem poklá,dati za to, že strana žalovaná v dopisu ze dne
6. února 1919, v němž žádá, by peníze byly složeny do "poštovní spoři
telny« (bez bližšího ozuačení), ustanoviti zamýšlela a skutečně ustanovila za zmocněnce k přijetí placení 'poštovní spořitelnu jinou než Pražskou,
to,!;ž poštovní SPOřitelnu Vídeňskou. Otá'zku tu dlužno 2)odpověděti záporně. Třebaže žalovaná strana užívala před převratem clearingového
řízení poštovní spo.ři!elny Vídeňské, nemohla býti str'ana 7Allující v pochybnosti o ilom, že strana žalovaná měla na zřeteli jen po,štovní spoři
telnu tuzemskou, Pražskou a že tuto ustanovila za svého zmocněnce,
neboť nebylo toho 'času v tuzemsku jiné poštovní spořitelny a šlo o proveden! platu mezi dvěma peněžními ústavY Českosloveuského státu. Nemohlo-Ji však býti v tomtq směru důvodné pochybnosti, náleželo straně
žalující, chtěla:li se SP'rostiti závazku, postarati se ať již jakýmkoliv
způ,sobem o to, by peníze zaslány byly poštovní spořitelně v Praze. Nedošly-li peníze ustanovenému, tedy způsobilému zmocněnci, Pražské
poštovní spořitelny, ať již z jakékoliv příčiny, nemá placení prá vníllO
účinku vŮ'Či žalo'vané straně, leda, že by se dokázalo, že p'eníze nedošly
z viny žalované strany nebo jejího zmocnčnce. Není sporno, že žalující
stranou u poštnvního úřadu složené peníze zaslánY bylY pošto'vní spoři
telně Vídeňské, nikoliv tedy Pražské. Zbývá zkoumati, zda tuto okolnost
nezavinila strana nebo poštovní úřad, platebna, tedy zmocněnec poštovní
spořitelny. Této okolnosti, 1. j. že peníze zaslány byly Vídeňské po'štovní
spořitelně nedopatřením poštovnlho úÚdu v Praze, žalující strana ani
netvrdila, tím méně pmkázala. Avšak ani straně žalované nelze vyčítati
nějaké nedopatřenÍ. Neboť, když k dopisu' ze dne 6. února 1919 nepřipOjila
složního lístku na poMovní spořitelnu v Praze, neoprávnilo to stranu žalující, užíti staré složenky. Měla si zpÍlwbilou složenktt od žalované
strany vyžádati, neho nechtěla-li tak učiniti, nále,želo jí, postarati se' o to,
by peníze na tuto starou složenku vyplacené zaslány byly pražské poštovní spořitelně, zmocněnci žalované strany, opatřiti tedy lístek ten
obvyklými třemi červenými křížky, by zjevně bylo viděti, že jde o' plat
na pražskou poštovní spořitelnu. Že by tak byla učinila, žaluj.ící strana
ve sporu nepmkázala. Žaluiící straně ná1eželo přesně prokázati, že přes
správné označení složenky nedopatřením buď žalované strany nebo poštorvního úřadll"peníze zaslány byly Vídeňské poštovní spořitelně. Důkazu
toho však neprovedla. Placení nestalo se tedy způsobilému zmocněnci
a nemůže se proto pokládati za placení PO rozumu § 1424 obo. zák., žalujícÍ stranu ze záva~ku sprošfujícÍ. Dle tohoto právního a skutkového stavu
v<lcl jeví se ve,škeré ostatní v odvolání uplatňované okolnosti nero"lhodnými; zejména ta okolnost, zdali žalo;vaná strana měla účet II p'oštovní
, spořitelny v Praze a kde ode dne 12. února 1919 stvrzenka běhala. Ne-

žal-obe-e ku placenÍ' »poštnvrií
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právem namítá strana i· a1td,'fci;--it;-Se.''VI'&siáta-&li'éff&-mí"{ů",k"llHÍ·Ž-"lo''cním:
peněz u poštovního úřadu v Praze proto, poněvadž jest poštovní úřad
zmocněnc~m Poštovní spořitelny. Přezírá, že po státním převratu notoricky nějaký čas byly poštovní úřady tuzemské jak platebnou poštovní
spořitelny v Praze, tak i pc>štovní spořitelny Vídeňské a Že jednaly, platilo-li Se na staré složenky, neoznačené 'červenými kříži, jako platebny
poštovní spořitelny Pražské. Nelze tedy v tomto případě pokládati poštovní úřad v Praze za zmocněnce Pražské poštovní SPDřitelny, když
peníze byly mu odevzdány na slo,ženku Vídeňské poštovní spořitelny,
červenými kříži neoznačenoU'.

Nejv y Šš í s oud

nevylH.wěl

dovolání.

Důvody:

Dovolatelé brojí hlavně proti mínění sDudu odvolacího, že placení žalující záložny nestalo se způsobilému zllllo'cněnci žalované spořitelny ve
smyslu § 1424 obč. zák., ale brOjení toto jest neoprávněno. Žalovaná
ovšem přiložila k dopisUJ ze dne, 22. května 1918 složenku pDštovní spořitelny Vídeňské, ale to jest v tomto 'SPOfl! nedůležito jednak proto, poněvadž bydliště stran, ležící v Čechách, nacházelo se tenkrát v Rako,uské
říši, jejíž jediná poštovní spoři1elna byla ve Vídni, a ne v Praze, takže,
mělo-li tenkrát zaplacení stiHi se prostřednictvím poštovní spo,řitelny,
bylo to možno pouze prostřednictvím pošto'vní spo:řitelny Vídeňské, jednak proto, že poukaz, zaplatiti žalované spořitelně složenkou, přiloženou
k ono,mu dopisu, dán byl dle určitéh(} a ja-sného znění tohoto dopisu toliko
pm případ, že by zaplaceno bylo' hned hez výpovědi, kterýžto případ
však nenastal. Dopis žalované spořitelny ze dne 6. února 1919 ovšem
obsahoval v poslední větě zase poukaz, zaplatiti slOženkou pr'Ostřed
nictvím poštovní spořitelny, ale z tDItO nelze usuzovati, že žalující záložna byla Dprávněna, užiti prostřednictví poštovní spo'j'itelny Vídeňské,
neh(}ť jednak není zjištěno, zdali a jaká složenka byla k tomuto dopisu
připojena, jednak -platební příkaz, obsažený v tDmto dopisu, nezněl na
pošto,vní spořitelnu Vídeňskou, nýbrž všeobecně na poštovní spořitelnu
a tedy dlužno jej vztahovati na pošt(}vní spořitelnu tuzemskou, jÍž byla
tenkrát pouze poštovní spořitelna Pražská, nikoli Vídeňská. Toto právní
mínění, projevené i v rozsudku soudu odvolacího, jest tam náležitě odů
vodněno; žal'ohci brojí proti němu marně; jejich tvrzení, že není pro ně
důkazního podkladu, vyvráceno jest hořejší úvahou. Že by se byia žalovaná spořitelna vyjádřila v platebním příkaze, obsaženém v dO,pise, ze
dne 6. února 1919, nejasně a že by tedy podle §§ 869 a 915 obč. zák.
příkaz ten měl býti vykládán v její neprospěch, nelze tvrditi. Mínění dovolatele, že poštovní sp(}řitelna v Praze neexisto-vala v únoru 1919 podle
zákona, nýbrž následkem předpisu interního, stranám neznámého, tudíž
pm žalující záložnu nezávazného, jest mylné. Vždyť žalobcové sami
uvedli ve své žalobě, že' tenkrát, když Dr. V. v zastoupení žalujícího Dra
tl. poukázal žalující záložnu, by pro, žal(}vanou spořitelnu složila do peštovní spořitelny 14.024 K 25 h, platilo' již vládní nařízení, dle něhož
vklady, ukládané na složní lístky pOlŠtovního -spořitelního 'úřadu ve Vídni,
měly se předávati nikoli do Vídně, nýbrž poštovnímu šek(}vérnu úřadu
(poMovní spořitelně) v Praze a že se to dálo tím způsobem, že star~

složenky

Vídeňské

poštovní

SPOřitelny

byly

opatřeny červeným křížkem

na znamení, že peníze se. předávají. PDištovnÍ s·pořitelně v Praze. Rozsudek soudu odvolacího obsahuje skutkové ziťštění, že· v úno'ru 1919

poštovní -spořitelna v Praze zastávala činnost šekového úřadu, který byl
teprve později zákone!m .ze dne ll. března 1919, čís. 140 sb. z. a n.
V článku ll. tohoto zákona o zřízení poštovních úřadů šekových jest výslovně uvedeno ono vládní nařízenÍ, jímž byla zřízena poštovní spoři
telna v Praze; je to nařízení ze dne 20. Iisto,padu 1918, jež, jsouc naří
zením vládním, vydaným v mezích zákonných, mělo zákonnou platnost
a bylo pm žalující zálo·žnu závazným. Záložně této bylo nařízení to
v době, kdy prostřednictvím poštovní spD-řitelny platila pohledávku žalované spořitelny na poštovním úřadě v Praze, známo a ona dle nařízení
toho označovala pravidelně složenky poštovní spořitelny Vídeňské tr·ojím
červeným křížem. Okolnost, že Pražská poštovní spořitelna neměla tenkrát je5tě vlastních složenek, je vzhledem na to, co bylo právě uvedeno,
nerozhodna. Tvrzení dovolatelů, že složenka, kterou žalující záložna pOc
ukázala žalované spnřitelně peníze, opatřena byla červeným křížem
v době tohoto poukazu, nemá opory ve skutkových zjištěních nižších
sondů; v rozsudku soudu odvolacího jest výslovně uvedeno, že žalující
strana toho nedokázala. Tvrzení tohoto nelze tedy dbáti. Soud odvolací
právem prohlásil a správně odůvodnil, že zmocněncem žalované spoři
te·lny, způs(}bilým ku přijetí placení dle § 1424 obč. zák" byla v' době
placení tohnto poštovní spořitelna tuzemská a v důsledku toho poštovní
spořitelna Pražská, nikoli Vídeňská. Kdo chce peníze odeslati Pf'Ostrednictvím tuzemské spořitelny, jest ovšem oprávněn, odevzdati je za tímto
'úlČelem tomu kterému poštovnímu úřadu tuzemskél!11u jako platebně poštovní spořitelny, a když tak učiní, jsou právní důsledky tytéž, jako v pří
padě odevzdání peněz poštovní spořitelné samé. Avšak pošto,vní úřad
v Praze, u něho,ž žalující záložna podala 12. února 1919 složenku s penězi
na účet žalované spořitelny, bYl tenkrát nejen platebnou spořitelny tuzemské, Pražské, nýbrž též platebnou poštovní spo,řitelny cizí, Vídeňské.
Žalující záložna byla tedy povinna, opatřiti slo,ženku červeným křížem,
aby poštovní úřad v Praze byl mohl seznatiůmysl jejÍ, užiti prostřed
nictví pO'štC'Vní spořitelny Pražské jako způsobilého zmo,cněnce dle § 1424
obč. zák., a nikoli poštovní spořitelny Vídeňské. Zjištěno není, že žalující
záložna tak učinila a že tedy užila po~tovního ",řadu v Praze jako, platebny PO,štovní spo-řitelny Pražské; následkem toho nemůže s úspěche'm
tvrdtti, že peníze se složenkou odevzdala způsobilému zmocněnci žalované
spořitelny, jímž byla pouze po'štovní spořitelna Pražská, poštovní úřad
v Praze pak jen potud, pokud ho bylo použito jako platebny poštovní
spořitelny Pražské. Z t(}ho plyne, že v' tomto sporu jest nerozhodno, zdali
poštovní úřady republiky Česko-slovenské byly 'Povinny, peníze, placené
na Vídeňské složenky, neopatřené červeným křížkem,. poukaZlOvati do
Prahy a ne do Vídně. Zalovaná spořitelna nebyla dle § 1424 obč. zák.
povinna, uznati zaplacení své pohledávky učiněné pmstřednictvím Ví:leňské poštovní spořitelny, což nižší soudy správně odůvodnily _ a tedy
právem odepřela zaplacení, tímto způsobem předsevzaté. Následkem toho
jest nerozhodno, zdali po-ukázaná peněžitá částka vede se pro žalovanou
spořitelnu na účtě poštovní spořitelny ve, Vídni, zda ža10vaná spomelna
mohla ji reklamovati v Praze a zdali může dosud tak učiniti p(}stihem.
zřízen
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Mínění dovolatelů, že by žalovaná spořitelna měla dva-jí zaplacení, kdYby
žalobcově jí nezaplatili ještě jednou, jest potud nedúvodné, že ve skuteč
nosti jí dosud nezaplatili ničeho a tedy, jestliže v budoucnosti ji zaplatí
její pohledávku, nebude zaplaceno ještě jednou a nebude tedy žalovaná
spořitelna míti zaplacení dvojí, nýbrž bude jí zaplaceno jen jednou a bude
to zaplacení první a jediné. Na důvodu, pmč žalovaná spořitelna neuznala.

placení Vídeňskou poštovní spořitelnou, nezáleží, stačí, že nebyla povinna, placení toto uznati, a že ho skutečně neuznala.
Čís.

1975.

I( pojmu lixního obchodu.

r,

jde-Ii o obchod, lze ujednanou pokutu zmírniti.
(Ro.zh. ze dne 7. listopadu 1922, Rv. I 351/22.)

Žalobce koupil od žalovaného 1000 pá'f'Ů bagančat. LMta dodací byla
určena tak, že mělo po 250 párech býti dodáno v roc" 1920, 15. září,
15. října, 15. listopadu a koncem listo'padu bez dodatečné lhůty ku plnění.
Pro případ, že by zboží nedo:dal, zavázal se žalovaný zaplatiti 15 Kč
za 1 pár »hotově na požádání jako odškodné«. Ježto žalovaný v umluvených lhůtách nedodal, domáhal se žalobce zaplacení odškodného. Žalobě bylo. vyha-věno s o u d y vš ec h tř í s t o I c, Ne j v y Š í m s o ude m z těchto
důvodů:

i

s

DovolánI, opírající se o důvoď § 503 6ís. 4 c. ř. S., není o·podstatněno.
Rozhodnutí tohoto sporu závisí na tom, jak bude zodpověděna otázka:
1. jde-li o fixní obchod dle čl. 357 obch. zák., ·čili nic, a 2. y. případě
kladném, platí-li tu přísné ustanovení čl. 284 obch. zák. o ujednané pokutě,
Ad f.. Cl. 357 obch. zák. vztahuje se na ony dodávací Obchody, při nichž
jest dodání pOdmíněno přesně a pevně určenou dobou nebO' lhůtou. fixními·
obchody jsou pak jen ty, II nichž z dosloNU smlouvy nebo z okolností
případu lze souditi na úmysl a vůli stran, aby určení času bylo' podstatnou
součástí dodávací smlouvy v ten způsob, že pozdější dodání, než v ujednanou do:bu, nesmí býti ani požadováno, ani plněno. Nutno· tedy přede
vším vyšetřiti podle čl. 278 obch. zák., zda lze tento úmysl a tuto vůlí
stran v tomto !}řípadě p·ředpokládati. Jest nespomo, že strany ujednaly
trhovou smlouvu o dodání 1000 kusů mužských bagančat z hnědé štípenky mezi jinými za té podmínky, že mají býti do:dány po 250 kuse<:h
v určených lhútách dnem 15. září, 15. října, 15. listopa·du a koncem listopadu 1920 bez udělení dodatečné lhůty s tím, že jest žalovaný vpři!}adě,
že by zboží v ul"čené lhůtě nebo z jakéhokolvěk iiného důvodu, ať následkem vzestupu cen materialií, nebo nedostatku pracovních sil, nemohl dodati, p\winen hotově zaplatiti bez námitek, a ihned na po·žádání
jako odškodné 15 Kč za pár. Uváží-li se totO' ustanovení smlouvy, nutno
dojíti k závěru, že tu byl umluven fixní obchod podleč!. 357 obch. zák.
Vždyť jsou' tu lhůty dodací určeny pevnÝI!II dnem s vyloučením dodatečné
lhůty a souěasně ustanoveno, že za jeden každý nedodaný pár bagančat
nutno platiti odškodné. Nelze tu s.e zřetelem na čL 278 obell. zák. nikterak

usuzovati, že mohlo se i Pbz-ději žádati, když je-st Zjištěnu, že žalobce
zboží, aby mohl vyhověti objednávce ze Slovenska. Naopak
Jlutno míti za to, že byla jasně dána na jevů vůle i !Úmysl stran, že po
shora určených lhůtách nemá se požadovati dodání, ani plniti, nýbrž že
nastupuje ihned umluvené odškodné. Tomu nevadí, že žalobce hned po
uplynutí jednotlivých lhůt svých práv neuplatni!, a žalovaného jen Upomínal. nebo! tím se ani nevzdal práv ze zmíněné sml{)uvy~ ani jich nepozbyL Ad 2. Jest správné,.že dle .čl. 284 obch. zák. ujednaná pokuta
co do výše nepodléhá omezenÍ, ano. může převyšovati i. dVOjnásobné
interese; avšak jest také správné, že § 1336 odstavec druhý o:bč. zák,
ustanovuie, že ve všech případech má soudce Ujednanou pokutu zmírniti,
prokáže-li dlužník, že jest přílišna. Nemůže býti pochybnosti, že čl. 284
obch. zák. nebylo nikterak dotčeno ustanovení § 1336 obě. zák. a že jest
na soudci, by se podle tohoJn ustauovení zachoval, jsou-li tu předpoklady
zákona. Vždyf obchodní zákon sám nemá ustanovení, zda v obchodních
věcech příslulš.í soudci právo zmírniti ujednanou pokutu čili nic, a musí
tedy tu vstoupiti v platnost čL 1 o;bch. zák., dle něhož v p.řípadecl), kde
obchodní zákon nemá žádného ustanovení a není obchodního zvyku,
nutno použíti oběanského zákona. Žalovaný v té příčině v prvé stolici
namítl toliko z opatrnos.!i přemrštěnost ujednané pokuty i aniž však věcný
podklad pro tuto námitku přeqnesl a důkazy nacbídl. Nebylo proto příčiny,
zabývati se touto n"mi·rkon v její všeobecnosti, to tím méně, když žalovaný sám p·řiznal, že bagančata, zhotovená pm žalobce, pro:ďal M-ovi
po 120 až 125 Kč. Naopak bylo umluvenou pokutu považovati za úplně
přiměřenou a posoudil r,tu odvolací soud věc po' stránce právní správně.
potřebo:val

Čís.

1976.

Dědic, jemuž byla pozůstalost odevzdána, jest pasiVně oprávněn ku
sporu o žalobě, týkajíci se pozůstalostního imění, jež vyskytlo se po odevzdání pozůstalosti.

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1922, Rv I 582/22.)
Pozůstalost po Alžbětě S-ové byla odevzdána její dceři,. nezletilé l:'anilii
S-ové. Po. odevzdání pozůstalosti domáhali se žalobci na Emilii S-ové,
by byla vymazána knihovní pohledávka zůstavitelky, vtělená. na jejich
domě, a nepojatá do projednání pozůstalosti. Žalobě bylo vyhO'věno
s o u cl y vše c h tř í s t o I i c, Ne jv y šš í s o u d uvedl v otázce pasivní oprávněnosti ku sporu

v

důvodech:

Po odevzdání pozůstalosti dědici a vydání .odevzdací listiny jest dědic
oprávněn ku všem žalobám ohledně všech věcí i práv, do pozůstalosti
patřících, byť i nebyly pojaty v inventář, a to bez ohledu na řízení dle

§ 179 nesp. říz., týkající se jmění pozůstalostního, nově objeveného. Byla-Ji
tedy pozůstalost Alžběty S-ové odevzdací listinou ze dne 28. června
1919. odevzdána na základě zákona pozůstalé dceři zůstavitelky nezl.
Emiliii S-ové, jest odevzdání to účinným i ohledně nově se vyskytnuv-
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šíno jmění pozůstalostníhú, ze)mena i ohledně hypotekární' pOllle,aaVK'V,
vtělené na nemovitostech žalobců, a může dědička Emilie S-ová,
býti žalována o vydání vS"lI1azné kvitance na pohledávku tu, byf i
pozůstalostní dle § 179 nesp, říz, ohledně této pohledávky dosud
čeno nebylo, Nebylo by ani správným, aby ohledně nově vvskvtrlU,'šít,n'
se jmění byla žalována pozůstalost Alžběty S-ové, nebet pozůstalost

žalovati jen po tu dobu, dokud není odevzdána (§§ 550, 812 a 821
zák, a iudikát 'ČÍs, 84), Jest tedy Emilie S-o'vá k této žalobě pasivně
mována, to tím spíše, když se její otec Jan S, práva dědického
a to nejen při původním projednání pozů,talosti, nýbrž i poznovu
projednávání ohledně nově objeveného jmění pozůstalo-stního (§ 538
zák,), Pozdější jeho dědická přihláška nemůže již zmahti účinek
vzdání se dědického práva,
Čis,

1977.

Za trváni nájemního poměru nemůže pronaiimatel nastupovati žalobou
o vyklizení přímo proti podnájemníku,
(Rozh, ze dne 7, listoj}adu 1922,Rv I 1276/22,)

žaloba, jíž domáhala se pronajímatelka za trvání nájemního:
na po-dnájemníku vyklizení místností, byla zamítnuta
tří s t o I i c, N e j v y šš í m s o ude m "z těchto
d ů vod ů:
Do.volání, uplatúující dovolací důvod čís, 4 § 503 c, ř, s" není odůvod
něno; Ze sj,tisů jest zřejmo, že žalo-bkyně před podáním žaloby, 'Ú niž jde,
podala 3, března 1922 žalobu na svého nájemníka, by vyklidil sporné míst-,
nosti a ie odevzdal žalobkyni. RozsudkE>m okresního soudu ve V, ze dne
25. dubna 1922, byla tato žaloba zamítnuta, načež žalobkyně po vydání
7AÍkona ze dne 27, dubna 1922, čís. 130 sb, z, a n, o ochraně nájemníků
podala žádost o p(}volení k výpovědi proto, že nájemník bez jejího svolení
dal část spornÝch místností do podnájmu nynějšimu žalovanému, Žádostí
této vyhověla prvá stolice ZO,července á druhá stolice 5, srpna 1922,
při čemž bylo vysloveno. že nájem se skončí dne ll. Jisto-padu 1922, Žalobkyně tedy ani v době poMní žaloby, o niž jde, t. j, 13, března 1922,
ani v době vydání rozsudku prvé stolice t. j, 27, června 1922 nebyla oprávněna, nakládati se spornými místnostmi, ani požadovati (}d nájemníka, by .
jí je odevzdal, tím méně má žalobní nárok vůči žalovanému, s kterým
není v žádném právním poměru. Teprve po ukončení náj<1mnÍ smlouvy
bud'e žalobkyně oprávněna, podati židost o povolení ,e1<éekuce nejen j,tro,ii
nájemníku, nýbrž podle § 568 c, ř, s, i pr'Oti podnájemníku, Před uplynutím výpovědní lhůty iiest k vládě nad místnostmi dle §§ 1096 a 1098
oro zák výlučně oprávněn dosavadní nájemník a nikoli' žalobkyně, která
přehlíží, že· Okolnost, že její nájemník dal bez jejího svolení část sporných
místností do podnájmu žalovanému, není sama o sobě zrušovacím důvo
dem ve smyslu § 1118 obč, z?k, a § 3 zákona o ochraně nájemníků, Žalobkyně ani netvrdila okolnosti, v těchto j}aragrafech uvedených, Přes to:,·

že nájemník jednal proti vůli žalobkyně, nenabyla tato. ani s hlediska
§§ 345 a násl, obě, zák. práva, po dobu nájemního poměru žádati ocl
podnájemnúka, by jí místnosti odevzdal, jelikož tato žádost p(}rušuje práva
zaručená nájemníku ,§§y 1096 i 10980bč,zák, Za tohoto stavu věcil jest
Ihosteino, zda podnájemní ' smlouva je po právu a zda věděl žalovaný
o zákazu po-dnájmu čili nic. Nehledíc k tomu, předpokládá § 1 odstavec
druhý čís, 4 zákona o ochraně nájemníků platnou podnájemní smlo-uvu
žalobkyně odporuje
výpovědní záležitosti

a

sama svému -právnÍlmu

stanovisku~

jež zaujala ve

tvrdíc, že podnájemní smlouva není po právu,
ČIS,

1978,

Poměr úředníkú měst se zvláštním statutem jest poměrem veřejn.l•.
právním. Jest tu obdobně použiti § 40 zák ze dnel 23, června 1919, čís.
443 sb. z .a n.

(Rozh, ze dne 7, listopadu 1922, R II 397/22,)
Na městu. Brnu domáhala se' hývalá jeho úřednice žalobou odbytnéhO
dle § 93 slu'žební pragmatiky, Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce rozhodl o žalobě věcně, o d v(} I a c í s o u d zrušil napadený rozsudek
i s předchozím řízením a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadit práva,
D "vod y: J-de tu o spor ze služebního poměru obecního,úředníka pokud
. se týče {) spor jeho o výslužné, - odbytné není svou podstatou a povahou
ničím jiným než druhem odpodvnéhol - a takové spory podle ustanovení
§ 40 zákona ze dne 23, 'červe'nce 1919, čís, 443 sb, z, a n, nepatří na po'řad
práva, nýbr,~ na stolice samosprávní. Napadený rozsudek trpí tedy zmac
tečností § 477 čís, 6 c, ř, s, a bylo jej i s předchozím řízením po rozumu
§ 478 odstavec 1 (§ 494 c, ř, s,) jako zmatečné zrušiti a žalobn zamítnouti.
Ne j v y Š 'Š í s o ud nevyhověl rekursu,
D ů v od y:
o,bě strany dovolávaií se ve svých rekursech ustanovení § 44 zákona
ze dne 23, července' 1919,čls, 443 sb, z, a n" tvrdíce, žeustanovení to-noto
zákona nevztahují se na úředniky statutárních obcí a tedy neplatí pro ně
ani předpis § 40 o přfslušnosti pro spory ze služebních poměrů úředníku
obecních, Poněvadž, jack nesporno a u soudu známo, zemské hlavní město
Brno je městem se zvláštním statutem, nelze j,trý se dovo-jávati ustanovení § 40 cit zák. pro zal. o-bec, řM pro zemské ,hlavní, město Brno
ze dne. 6, července 1850, čís. 126 z, zák, Všeobecným zněním § 44 cit
zák, není však ještě rozřešena otázka příslu~nostipro spory ze služebního j,torneru úředníkův obcí statutárních a úředníkú města Brna· zvlášf,
nanpak zůstává otázka ta otevřenou, tím spíše, když ani ve statutu města
Brna, ani ve sluiební prag1matice pro úředníky, j}raktíkanty a aSj,tiranty
městských podniků zemského hlavního města Brna ze dne 12, května
1914 není předpisu, který by příslušnost tu upravoval, Před působností
záko-na ze dne 23, července 1919, čís, 443 sb, z, a n, a zákona z téhož
dne čís, 444 sb, z, a n" upravujících služební poměry úředníkův obecních
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a okresních, bylo práve- spoTn6~--~i(nC·-š1uzebnl-p-6-řiier
pouh'ým poměrem smluvním a tedy.soukro,moprávním, či poměrem
nOj}rávním, a dle toho neb onoho náhledu řešena spomá otázka buď pro
příslušnost řádných soudů nebo příslušnost úřadů správních. Judikatura
většino:u rozhodovala se 'Pro poměr soukromoprávní a příslušnost soudů
(sr. Pražák: Spory o příslušnost 1883, díl I. § 25 a poz. 1.). V tom slm"ru
však shora citované dva zákony ve svém§ 2 (2) výslovně prohlašUji
úředníky obecní á okresní za úředníky veřejné a v důsledku toho též
ve svém § 40 stanovily, že spory ze služebníhO' poměru těchto úředníků
rozhodují se pořadem stolic samosprávných. Zpráva ústavního výboru
tisk 1362 NS. odůvodňuje ustanovení tím, že není příčiny, 'proč by měl
v tomto směru zů,stati umělý ro.zdU mezi úředníky státními a samospIávnými, když podle předpisu § 2 i tito úředníci isou funkcionád veřeinÝlm;,
Ohledně Medníků státních rozřešil totiž dvorský dekret ze dne 16. srpna
1841 sb. z .a n. čís. 555 spornou Ootázku v ten smysl, že pro spory o pohledávky ze služebního p.oměru státu proti úředníkům státním nebo naopak příslušny jsou administrativní (správní) úřady. Vyslovena byla tedy
'V těchto dvou zákonech záknnO'dárcem zásada, že úře-dníci samosprávní;
isou úředníky veřejnými a že rozhodovati spory z jich služebního poměru příslGší úřadllm správním. tIledá-li se důvod, proč by tato zásada
neměla platiti i. na obce statutární, nelze iej seznaH, naopak celý právní
stav těchto samosprávných svazil nutí logi'ckou důsledností k tomu, aby
předpisu' § 40 cit. zák. bylo použitO' obdO'bně i pro úředníky obcí statutárních. VšechnY okolnosti, které služebním pOlm,(;rum zaměstnanců stáh
ních a samosprávných dodávají povahy veřejnoprávní, dány jspu
i o:hledně obcí statutárních a. tedy i ohledně O'bce hl. města Brna, tn tím
spíše, čím význačně,jší místo v celkovém ústrojí veřejné správy p.řiznáno
je obcím statutárním tím, že ve svém obvodu obstarávajítaR'řka v·eškeru
správu veřejnou, vykonávanou jinak státním politickým úřadem první
stO'lice. Je proto shora uvedené zásady - ne snad jen výjimečného ustano:vení - podle § 7 obč. zák. použíti i na obce statuJární. Žalobkyně jako
írřednke obce hl. města Brna (čl. IV. služební pragmatiky) vede spor
o odbytné ze služebního svého poměru proti obci Brnu jakOo své bývalé
zaměstnavatelce, pro který spO'r isou tedy' dle shora řečených' zásad Pří
sh,šny úřady sPrávní a ne soudy. Sr. též rozhodnutí senátu pro: řešení
konfliktů kompetenčních ze dne 13. IistOopadu. 1920, čís. 25/20 ohledně hlavního města Prahy, uveřejněné v dodatku k II. ročníku této sbírky.

U soudu pří.,lušného pro městO' M. (ležící v obvodu krajského soudu v Z.).
S o udp r v é s t o I i c e námitce vyhověl a žalobu od,mHI. D tl vod y:
Zalu.iící strana opírá místní příslušnost dovolaného soudu o ustanovení
§ 88, odstavec prvý j. n. Toto zákonné ustanO'vení předpokládá výslovné
ujednání stran, prokázané listinou. K dúkazu tohoto ujednání předložila
žal"bkyně postupní a dlužní listinu ze dne 8. listopadu 1920, která jest
podep;;ána jednak spořitelnou v S., jednak žalovanými - podp;s"zalujíci
spořitelny města M. schází a v níž dotyčné ujednáni ohledně sudiště
zní: "Nachdem die Stadt M. als ErfiiIlungsortbegriindet ist, unterwerfen
sich die Schuldner filr alJe aus diesem Schuldvcrhiilltnisse entspringenden
. Verpf!ichtungen ím Sínne des § 88 J. N. vom I. Juli 1896 dem Oerichtsstande des Bez.irksgeríchtes M. Die Sparkassebehiilt sich aber das Recht
vor, die Schuldner auch bei deren ordentlichen Gerichtsstande Zll belangen", Ze zněni toho,to ustanovení jde v'šak nade vší pochYbnost na jevo,
že se nejedná o sudilště ve smyslu § 88. odsta'vec prvý j. n., nýbrž osu'
diště dle § 104 i. n., protože se strany v listině té !Výslovně uvedenému
soudu podmbují a to výslovným ujednáním okresnímu soudu v M. vý'
slovné písemné prohlášení strany žalující scházÍ. Rek u r sní s o u d
námitku místní nepříslušnosti zamítl. D ů vod y: Jest správné, že odstupní a dlužní listina vykazuje podpiSY pouze žalovaných, že však podpiS žalující spořitelny na ní chybL Nedostatek tento však nevylučuje
příslušnost dovOolaného krajského soudu v Z., poněvad7. výslovné ujednáni
sporných stran o příslušno;sti soudu splniště z této listiny Ivysvítá a, když
žalobkyně na základě této listiny" dovolávajíc se jejího ustanovení, žalobu u místně příslušného krajského soudu v Z. pOodala a dojednání ohledně
žalovaných předložením listiny prokázala. uznala pro svou osobu závaznO'st tohoto dojednání a nedostatek svého'podpisu na listině samé podáním
žaloby, takže, jak § 88 odstavec prvý j. n. předpokládá, při podání žaloby toto: v,ýslovné ujednání stran ohledně příslušnosti dovolaného sO'udu
písemně prokázala. Názor soudu prvé stolice, že nejedná se zde o sudiště
ve smyslu '§ 88 odstavec prvý j. n., nýbrž o sudišlě .ve smyslu § 104 j, n.,
nemá ve spisech opory a jest p·řÍlm,o v rozporu S ustanovením odstavce
8 odstupní. a dlužní listiny ze dne 8. listopadu 1920. podle kterého' strany
měly úmysl shodnouti se na příslušnosti soudu plniště a nikO'li na pří'
slušnosti některého jiného soudu.
Ne j v Y!Š š f S'ů u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Čís. 1979.

DovDlacímu rekursu nelze
Sudišt,ě dle §
Stačl, stalo-li

88, O'dstavec prvý j. n.
se ujednání stran o splništi způSO'bem iakýmkO'liv, jen
když úmlnva se napO'tom prokáže listinou, třebas byla podepsána jen
žalovaným.
(Rnzh. ze dne 7. ltstopadu 1922, R II 409/22.)
Žalobu o zaplacení dlužných 410.906 K,č zadala spořitelna u krajského
soudn v Z., v jehož obvO'du žalovaní nebydleli, odůvodňujíc místní pří
sltI'šnost odstavcem 8. dluhopi'Su, jímž spory ze zápůjčky bylo vésti

přiznati opT'ávnční.

Cís. nanzením ze -dne

I. června 1914, čís. 118 ř. zák .. změněn býl půvo,dní doslov § 88, odstavec

prvý j. n. v ten rozum, že lze podali žaloby. ;. na splnění nebOo zrušení
smlO'uvy ... II soudu místa, v němž se má smlouva dle u i e d n á ní
stran žalovaných splnltl, kdežto dřívější doslov zněl "dle písemného ujednání stran«; novela obsahUje pak dodatek "Ujednání musí býti listinou
prokázáno",. Dle vysvětlení o úmyslu zákonodárce, které v této změně
podává vÝnos ministerstva spravedlnosti ze dne 2. června 1914,. čís. 43
věstníku, byla ona změna učiněna za tím účelem, aby podmínky soudu
splniště byly stejné jak .v Rakousku tak i v UhráDh, a dodává, že dle
nového doslovu není třeba písemného ujednání, takže nyní nastal soulad
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mezi podmínkami snudu----slJtn-rs'Te'--a-·-sO;fRlu pnslusncho ,-d-ie---§--Io4--r. n. s
jedinou úchylkou, že ujednání podle § 104 j. n. dlužno "již v žalobě"
non prokázati, čehož II sudiště dle .§ 88 j. n. netřeba, Stačí tedy,jak
výnos ministerský uvádí, když ujednání se uskutečnilo způsobenu ,kt,'n,-m_
koJi,třeba i ústně neb podrDbením se tištěným smluvním
ano i mlčky, jeno~ kdYž úmluva napotom se prokáže, byť i se tak
listinou jednostranně žalovaným podepsanou (jako je objednací 11stek,
závěreční list komisní nota). Tento výklad nynějšího do:slovu § 88 odstavec prvý j: n. sdílí i Nejvyšší soud. Prokázala-li tedy žalobkyně ujednání o příslušnosti soudu jí dovolaného dle § 88, odstavec prvý j. n.
postupní a dlužní listinou, stranou žalovanou )edno,stra?ně podepsanou
a ziÍroveň se žalobou předloženou, vyhovela podmmce H~~:~~:~~~'
průkazu (§ 88 odstavec prvý j. n.). Lichou jest námitka, že
listina obsahuje pouze ujednání podle § 104 j. n.). Znít ,odstavec 8.
listiny té: "Veškeré platy na tuto zápůjčku dlužno konati u pokladny
městské spořitelny v M. Poněvadž tímto město M., jako místo splnění
jest odůvodněno podrobují se dlužníci pro veškeré záva~ky vyplývající z tohoto dl~žného poměru ve smyslu § 88 j. n. příslušnosti okresního soudu v M.« Doslov odstavce 8. ei'tované listiny opsahuje tedy
slo'v'né ujednání splniště dle.§88 odstavec prvý j. n., avšak kromě toho
i prorogaci dle § 104 j. n., a měla proto, žalobkyně volbu žalovati u soudu
příslušného dle § 104 j. n., tedy u okresního soudu v M., bez ohledu na
výši pohledávky, neb u soudu dle § 88 odstavec prvý j. n. příslLnš~ého,
a to pro poh'ledávky do 5000 Kč u okresníhO' soudu v M., pro pohledavku
př"s 5.000.K'a u krajského soudu v Z." v jehož ob-vodě město M. leží. Rozhodla-Ji Se žalobkyně zažalovati pohledávku 4W.906 Kč 95 h PO ro;zumu
§ 88 odstavec prvý j. n. u krajského so.udu ,v' Z., volila soud, jeihož ,pří
slušnost jest ujednáním, ,obsaženým v odst. 8. postupní listiny a dluhopisu ze dne 8. listopadu 1910, plně odůvodněna. Posoudil tedy rekursní.
soud otázku místní příslušnosti dovolaného. soudu po pr:ívní stránce
zcela správně.
Čís. 19811:

Jednati a rozhodnouti jest o vzájemné j}Ohledávce (§ 391 III. c. ř. s.)
. ..
i tehdy, není-Ji 1ikvidni.
Jak formelně rozhodnouti, neschválil-Ii dovolací soud postuP nižších
soudů které odmitnuvše Jedn'lti o vzájemné pohledávce, namítnuté ku započte.d, pro lelí nelikvidnost, rozhodly pouze o žalobni pohledávce.
(Rozh. ze dne 7. listo:padu 1982, Rv II9B/22.)
Žalobce byl spoluvlastníkem pozemků spolu s tlubertem poem, jemuž
smlnuvou ze dne 8. le'dna 1920 postoupil i svůj domek a svou ideelní pOlovinu oněch pozemků. tlnbertu P-ovi příslušela polovina sk,lizně ze spo,
lečnÝch pozemků, jíž si v létech 1917-1919 zcela neodehral, za to však
na jaře 1920 k osetí pozemkjlpoužiJ I Q ječmene, 1 Q ~'šenice a 10 ~
bramborů, jež odebral z domku dříve žalobc?va a jež poch~zely ze. skhzne
roku 1919. Pmti žalobě o vrácení ll'vedeneho oSiva namltla pozustalost
j}Otlubertu P-(lNi, dne 24. li>stopadu 192.0 zemřelém, nárok na zaplacení
neodebrané části p010vice výtěžků ze společných nemovitostí za rok·
1917 až 1919. Procesní souď prvé stolice žalobě vyhověl a

uvedl ohledně namítanévz&jemné pohledávky v d Ů v o rl ech: S nárokterý žalovaná pozůstalost namítala, nelze se zabývati, protože
náTOk ten i při použití výsledků průvodního ří2jOní zústal ne1ikvidním
a nehodí se tudíž ku zapodaní (§ 1439 ohč. zák.). O d vol a c í s o U d
rozsudek ,'-' tomto' směru potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a nařídil
prvému soudu, by nejen o nároku žalobním, nýbrž i o pohledávce, žalovanou stranou prot; němu namítané, podednal a o obou' rozhodl.

kťllll,

Důvody:

Žalovaná strana OPll a dovolání o důvody čís. 2, 3 a 4 §u 503 c. ř. s.
Nesprávué právní posouzení věci shledává mezi jiným v tom, že odvolací
soud, stejně jako soud prvý má za to;, že pohledávka 3000 Kč žalovanou
stranou- proti žalobnÍmu nároku k za'počtení namítaná, nehodí se, nejsouc
likvidní, ku zapo'čtení, a že následkem toho nepráJvem ne,nYlo' ,o ní ani
jednáno, ani ro"h04nuto v tomto sporu. Dovolání jest opodsta,tněl)o.
Z ustanovení § 391 odstavec třetí c. ř. s. plyne, že o pohledávce· žalovanou stranou ku započtení namítané, ať už s nárokem' žalobním' je
v právní souvíslosti nebo ne, musí následkem této námitky býti rozhodnuto ve sporu o žalobě. Pravíť se v poslední větě odstavce třetího § 391
c. ř. s. "budiž v jednání o vzájemné pohledá""ce pokračovánO' bez pře
rušenÍ«, co'ž znamená, že jednati a rozhodno-uti Ú' vzájemné pohledávce
jest i tehda, není-li likvidní, a že· vzhledem k tomu, že předpiSY občan
ského zákona o započtení nebyly civilním souďním řádem změněny,
soudci procesnímu netřeba se starati o to, zdali ku zapo·čtení dle § 1438
obč. zák. dojde. Účelem zákonného předpisu § 391 odstavec třetí c. ř. s.
jest pf'ávě., aby jednáním o takovéto nelikvidní pohledávce a rozhodnutím o ní byla nelikvidnost odstraněna, a nelze proto be.z všelikého
jednání o ní a provádění důkazů o její pravosti tvrditi, že jsoUc .nelikv,fdní,
nehodí se ku započtenÍ. Jde nyní o to, uvážiti, zda v tomto případě lze
o, pohledávce žalobní rozhodnouti dle § 391 odstavec třetí c. ř. s. dílčím
rozsudkem a o pohledávce kuzapodení namítané rozsudkem konečným,
či zdali o obou nárocích nutno rozhodnouti pouze rozsudkem jediným.
V onom případě by bylo· po případě lze rozhodnutí o Odvolání ralované
strany prohlásiti za rozsudek dílčí, a naříditi soudu pr'vému, aby o namítané vzájemné pohledávce dále jednal a vydalo ní rozsudek konečný,
v druhém případě by bylo nutno rozsudek odvolacího soudu i rozsudek
prvý zrušHi a naříditi doplnění jednání a nONé rozhodnutí. Tak, jak posléze uveďeno, jest tomu ve věci, o niž tuto jde. Neboť z přednesu stran
vyplývá, že žalobní nárok avzáiemnápohledávka jsou v právní souvislosti, majíce základ v témže právním p'Úměru, pmčež možno hledíc
k § 391 odstavec třetí c. ř. s., o obou mroodnouti p o u zej e d i n Ý m
ro z s u d ke m. Straná žalující proti pohledávce, žalovanou stranou ku
započtení namítané sice uplatnila, že se žaloNané st-raně nedostává k ná-·
milCe té aktivní legitimace, po·něvadž v řízení pozůstalostním po Hubertu
P-ovi nebyla přihláJšena mezi aktiva pozustalosti', a nebyla jeho dědicům
odev25dána, ale, poněvadž tak učinila teprve v řízení odvolacím, a 'Otázku
legitimace netřeba zkoumati z moCi úřední, nemožno k ní v řízení dovolacím vůbec přihlížeti. Nezbývá proto vzhledem k tomu, že ani odvolací

990

991

soud, ani soud prv~c s"-di,,,,"cderr~sYéruLIlJ:áYllílli;>-starlm,jslca neza'bý'vály
vzájemnou pohledávkou žalovaných, a řízení v tom ohledu zůstalo
jelikož skutkové okoliosti v tomto ohled,;, rozhodné nebyly zjištěny,
jiného, než rozsudky nižších soudů podle § 510 c, ř. s. zrušiti, a věc
zati na soud prvÝ, aby o nároku žalobním i o vzájemné pohledávce
lované strany jednal a jednotně o nich jediným rozsudkem nalezl.
Čís. 1981.

v

Jest vadou koně, je-Ii stížen eviden'ční povinnosti. Vada takova
snížení kupru ceny.
Pokud dlužno přeSně udati, který z nároků § 932 obč. zák. jest

zapětí

ňován.

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1922, Rv II 157/22.)
Žalovaný koupil od žalobce koně za 23.000 Kč a zaplatil závd:nl<enl
Kč. Proti žalobě' .o zaplacení kupní ceny namítal kupiteljednak
sické vady koně, jednak, že kůň jest koněm evidenčním, že byl
30. října 1921 erárem převzat za 11.000 Kč, avšak prozatím u zallovanél1c):
ponechán. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalo:bě vyhověl a
v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Zbývá ještě námitka ohledně
týkané právní vady. V tom směm jest pochybným, zda lze mluviti
smy~lu § 923 obč. zák. o neobyčejném břemenu ohledu," koně a zda
mluviti o nároku třetí osoby ve smyslu § 931 obč. ",ák. Je'st totiž
ustanoveni § 1 a 4 zákona ze dne 21. prosince 1912, čís. 235 ř.
něhož pro účely mobilisace jsou držitelé koní zavázáni, přenechati
státu do vlastnictví za přiměřenou náhradu, a klasifikace koní děje se
za tím účelem, aby byla vyšetřena výkonnost odvodních okresů. Jedná
se tedy o povinnost, kterou zákon v nhsáhlé míře stanoví pro všechny
držitele ko·ní, která jest výronem výsostního práva státu a o niž lze tedy
pochybovati, zda jest to břemeno: neobyčejné pokud se tý'če nárok třetí
osoby. Nelze ani mluviti o lstivém zamlčení ve smyslu § 928 obč.
ježto žalobce sám o této vlastnosti koně nevěděl a žalovaný ani nei'Vnii
že se ho IV. tom směru dotazoval. Tolik jest jisto:, že žalovaný'
doby převzetí nerušene používá, jest obecně ználmo, že mu ani mo·bilisal~í
v použití koně bráněnG nebylo a že tedy nelze mluviti G vadě, která
brání řádnému užívání ve smyslu § 932 obč. zák., a která by žalovaného
opravň-o;vala žádati zrušení kupní smlouvy, to iím méně, uváží-li se, že
pro případ, kdyby mu kůň skutečně byl býval odebrán, byl by zaň dostal
j}lnou peněžitou náhradu. Pokud snad žalovauý byl by oprávněn
zmírnění kupní ceny, .žalovaný sám takového nároku číselně ani neuj}latňolval. Nehledíc k tomu, byl vš"k soudní dvůr toho náhledu, že by
ani takový nárok oprávněn nebyl, protože strauy a obzvláště žalovaný
v dnbě kupu s možností mobiJisace a pOVGlá"í koně ani nečítal a byla
by tedy okolnost ta zůstala zajisté beze vlivu při stanovení Kupní ceny.
O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: První soud nepochybil po stránce právní, uznav, že žalovaný nemůže odpírati zaplacení
kupní ceny, protože prodaný kůň ie koněm evidenčním a uepoDhybil
PTIVcý soud, že pro onu vlastnost koně nepřiznal žalovanému ani slevy
z kupní ceny. Pfedevším, jest uvésti na pravou míru tvrzení žalovaného
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.v prvé stolici, že mu byl ků·ň státem odebrán a pJešel .do vlastnictvi
státu. Dle údajů v odvolání a pak dle údajů žakwanéll'O při odvolacím
jednání. předvedl ske žalovaný koně při mobilisaci v říjnu 1921 před
o~,v.o~l1l k?mJSI, t~to koně odhadla na 11.000 Kéč, avšak neodebrala ho,
nybrz ho zalovanemu dále ponechala. Nenastala tedy evikce koně Okolnost, že kůň jest evidenčním, 1. j. že žalovaný jakCl jeho držitel ;"á j}0vin~osti, uveden~ v zákGně ze dne 21. prosince 1912, čís. 235 ř. zák .•
k naro~u ,ze spra~vy, zejména ,k nároku, který uplatňoval žalovan~', totiž
na zmsellI trhove smlouvy pokud se týče na sproštěnÍ povinnosti k zaplacení kupní ceny neopravňuje. Záko.n v§ 923 ohl'. zák. uznává nárok
ze sprá!v.y jak u vad fysických, tak právních po:uze tehdy, jde-li o vady
neobvyklé. Dále přiznává zákon v § 932 první věla ohč. zák nárok na
zrušení smlouvy (sproště·ní závazkú z ní) jen v tom případě, když je věc
pro neobvyklé její vady k řádnému užívání nezpůsobilou a vady napraVItI nelze. Nelze však říci, že, byl-li kÍlů při klasifikaci uznán k válečným
službám za způsobilého a je podělen ev.idenčním lístkem, je to vadou
neobvyklou. Zejména nelze to říci v tomto případě kde jdel o knuě koupeného v říjnu 1920. V té době následkem úbytku 'koní v j}oslední' válce
a při zvýšené potřebě koní u nově a;rganisujícího se· vojska česko
slovenského bylo něčím o·bvyklým, když kůň zdravý, k j}rácischopn}"
byl podělen evidenčním lístkem. Ostatně vzhledem k předj}isům zákom
o odvodu kGní ze dne 21. prosince 1912, čÍs. 235 ř. zál. musilo vždycky
u lepších koní býti počítáno s hm, že, tyto koně mohou hýti nebo jsou
ko·ňmi evidenčními. Proto také u sporného koně, když,· soudě dle ceny
"23.000 Kč, byl to zřejmě kůň bezvadný, nebylo ni'c ne.obvyklého že kůň
byl j}odělen evidenčním lístkem. Dle toho nejde o neobvyklo~ právní
vadu, u koněy a již ~ toho důvodu prvý soud zcela správně nepřisto'llj}il
na namJtku zalovaneho, že pro uvedenou vadu lwně není povinen kupní
cenu z~p,latiti. Než, i kdyby nebylo obvyklou vadou, že je kůň podělen
eVldencnnTI listkem, schází pro nárok žalovaného na Spfo;štení povinnosti
k zaplacení kupní ceny podmínka další, totiž ta, aby byl kfrň pro onu
v.adu k řádnému pO'užívání nezpůsohilým. Že podělení koně evidenčním
lístkem není řádnému užívání koně na újmu, plyne' ze ",á]wna o· odvodu
koní. Ustano:vujef § 7 tohoto zákona, že kromě omezení, v zákoně vytčen,ýoh, je držitel koně v nakládání s koněm úplně volnÝIm. Omezení,
v z"koně uložená, řádnému používání nikterak nebrání. Nebrání řádnému
používání povinnost držitele koně, ohlásiti v,šeUké změny, které nastanou
ohledně držby koně, ohledně pobytu koně nebo ohledně nehod které se
koni j}řihodí a ho dní nezpů-sobilým k vojenské službě. Řádné~lll používání evidenčního koně nebrání ani povinnost jeho majitele předvésti ho
při klasifikacích (§ 4 cit. zák.). PovoJání evidenčního koně ke cvičením
(§ 13) stává se jeu výjimečně a může 'majitel dle § 13 býti této povi.nnosti
sproštěn, vyžadUjí-li to jeho hospodářské poměry. ](!onečněpovinnost
V případě mobiJisace přenechati koně státu do vlastnictví (§ 1), také ne~
~:aní řádnému používání koně. Tato povinnqst nastává jen zcela mlmoladně, nebof mobHi'Sace je zjevem zvlášf řídkým a než k ní dojde m(Jže
kůň s~ vstáti k válečné službě nezpůsobilým, nebo ~úže býti z e-:idence
propusten [§ 7 (5)]. O nemožnosti řádného použití evidenčního koně nelze
tedy ~ln.viti, a námitka. žalovanéh~,. že n~ní proto, že kůň je podělen
eVldencmm h'stkem, povmen doplalítl kUPilI cenu, není oprávněna. Prvý
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soud neuznal zcela sPFfÍvilě-aHl-Ha-Sll-ii.gl±í-:J<U~Hí cc.'1cy.-N€hledč k
že na snížení kupní ceny nemá kupite! nároku, nejde-li o vadu ne,)b,rvk:lon
a že dle názoru odvolacího sondu, jak shora uvedeno, není vad~u
obvyklou, když je kůň podělen evidenčním Ií~tkem, _ne,:znal pr;y
na snížení ikupní ceny za koně též proto pravem, ze zalovany tohoto
nároku v prvé stolici neuplatňoval. ZalovanÝ uplatňoval zde toliko nárok
na zrušení trhové smlouvy a sPrDIštění ze závazků pro něho ze smlO\!v,r'
vzniklý.ch dle, §§ 931 a 932 pr:vá veta obč. zák., v tom však není ?bsa,',
ženo též uplatňování nároku dle § 932 druhá věta obč. zák., totiž _nm:oku
na snížení kupní ceny. Tento nárok má jiný skutkový podklad,.~e.z n"~ok
redhibiční, je též jiného obsahu a je tudíž nároke_m, od r;dhlblcn;ho ruzným, a musí proto zvlášf býti uplatňován. Toho zalovany v prv~ stohc!,
jak již ře'čeno', neučinil a prvý soud proto alil nemohl (§ 405 c. 1". s.l
snížení kupní ceny uznati.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
D ů vody:
Dovolání, opíraiící se o dovolací důvody § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s. jest
dllvodným nebol nelze zcela souhlasiti s právním názo:rem, který odvolací soud ~ odůvodrtění svého rozsudku projevuje v příčině okolnosti,
že kůň stižen jest eviden.ční povinností dle zákona ze dne 21. prosmce
1912, čís. 235 ř. zák. a v přičině právních' účinků této okolnosti. Po:vinnost tato která d·očasného vlastníka koně zavazuje, by ho IV' případech
mobilisac~ přenechal státu do vlastnictví za phměřenou náhradu (§ 1,
6, 7 cit. zák.) jest zajisté vadou koně a to právní vadou, nehoť, dojde,-Ii
k vyvlastnění, které si stát vydáním evidenčního listu zajišfuje pr<j
mobilisace nastává případ jenž se· od evikce Iíší jenom potucl, že dočasný maJitel koně pozbý~á jeho vlastnictví ve prospěch státu za náhradu předem stano~,enou. Vada ta jest nesporně i vadou neobvyklou, a
není ~,řípadným úsudeik so·udu odvolacího, že žalo:vaný při koupí koně
s touto okolností počítati mohl anebo pO'čítati musil. Uvádí-Ii žalobce,
že ani jemu tato okolnost známa nebyla, a brání-li se z té příčiny proti
domněnce že žalo:vanému této vady nezamlčel, nelze u žalovaného před
pokládati ~pak. V· tomto případě ovšem nedo'šlo, jak hylo zjištěno, k vyvlastnění koně ani při móbilisaci, nařízené v říjnu 1921, kterou zákonem
myšlený podnět k vyvlastnění skutečně nastal, nebol kůň byl žalovanému
nadále ponechán ve vlastnictví a užívá:nÍ. Přes to, že užívání kone prq
žalovaného jako' jeho majitele trvá posud, nepominula tím právní .vada,
z oné povinnosti plynoucí, nebot ku vyvlastnění koně, pokucl povmnost
ta trvá může kclykoli později dojíti, udá'-li se znova případ mobilisace.
Závaze], ten znamená tudíž zceIa nepochybně podstatné zatížení "olného
vlastnict.vL kterého žalovaný koupí koně dosíci zamýšlel, má nepříznivý
vliv na prodejnost koně a důsledkem tohO' snižuje i jeho hodnotu a prodejní cenu. Nelze tedy sO,uhlasHi s odůvoi:lniíním odvolacího soudu, pokud
se v něm dle smyslu uvádí" že tím, že žalovaný koně dále nerušeně užívá,
byly již odčiněny znehodnocující účinky této právní vady koně. Zákonodárný úoČel správy nese se k tornu, že při zcizení věcinebez~ečí,'r;e'
předvídaných nepříznivÝch okolností předmětu smlouvy se dotýkaJIClch

nese zcizitel. V tomto případě nebylo zjištováno, zda prá'vní vada, za
niž žalobce jako zcizitel ručí (§§ 922, 923 obě. zák.) jest odstranitelna
na př. v ten způsob, že by kůň byl dohodou s úřadem k tomu povolaným
evidenčního závazku sproštěn. Přes to však lze i za předpokladu, že
vada ta odstranitelna není, za to míti, že se nejedná o vadu takovou, která
by dle § 932 obč. zák. odůvodňovala reclhibici, neboof, trvá-li tou dobou
"žívání koně pro žalovaného celkem nerušeně dále a spO'čívá-li vada
pouze 'v' tom, že kůň může býti kdysi, až nastaue případ mobilisace, žalovanému jako vlastníku koně vyvlastněn a že se v tomto příradě, který
ostatně třeba ani nastati nemusí, žalovanému do'stane náhrady, lze vším
právem mluviti o: vadě, kterou nahraditi lze přiměřenou slevou úplaty,
za kterou žalovaný koně do vlastnictví nabyl. Vadu tuto dlužno tedy
pokládati toliko za vadu, která dle druhé věty § 932 obč. zák. odůlv:od
řlUje jen nárok na přiměřenou slevu. Obě. předchozí stolice nárok ten
;~.alovanému odp,írají z té pHčiny, že ho v pIvní stolici výslovně neuplatnil. 1 když souhlasiti jest s názorem, že je nutno, by žalovanÝ, uplatňuje námitku ze správy, i výslovně uvedl, který z obou v § 932 obč, zák.
naznačených nároků v obraně proti žalobnímu nároku vznáší, nelze pře
hlédnouti, že IV, jednacím protokolu ze dne 5. listqpadu 1921, kdy námitka
ta vznesena byla, není vůbec obsaženo, který z těchtO' nároků žalovaný
z namítané právní vady činÍ. DŮlsledkem toho bylo na procesnímsolldu,
aby dotazovacím právem, jež předsedovi senátu d,le předpisů §§ 180
a 182 c. ř. s. uloženo }est, žalovaného k určitému vyjádření v tom směru
pohnul. Ježto se tak nestalo, nelze zamítací důvod nižšíoh stolic po léto
stránce uznati oprávněnýun, a, ježto dle toho, jest doplniti řízení sporné,
jež důsledkem tohoto nesprávného právního, názoru zůstalo neúplným,
bylo uznati, jak se stalo.
Čís. 1982.

Lze odvolati i darováni t. zv. smišené. LhGsteJno, že darování stalO'
se na díl povinný nebo na věno a - při odvoláni pro nevděk - že <dárce
vzal trestní Gbžalobu zpět.
'Úmluva, jíž dárce vzdal se práva, odvolati dar pro nevděk, příči Si)
dobrým mravům,
(I~ozh.

ze dne 7. listopa,úu 1922, Rv II 189/22.)

Darovací smlouvou ze dne 30. května 1919 O'dev,zdala žalobkyně své
žalované dceři nemovitost s tím, že žalovaná převzala knihovní dluhy,
na nemovitostech váznoucí, zavázala se vyplatiti po;dily sourozencům a
plniti žalobkyni Výměnek. Ježto v roce 1920 žalovaná vyhrožovala žalobkyni zabitím, ohrož()vala ji na životě a nadávala jí, domáhala se žalobkyně "rušení damvací smlouvy pro nevděk. Pro ce sní s o'. u cl P r v é
s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: V první. řadě dlužno uvažovati o tom,
zda 'Vi tomto SPOTU jedná se dar, iak žalobkyně tvrdí. Smlouva, na základě
které žalohkyně postoupila nemo:vitosti s :příslušenstvím žalované, jest
označena v hlavě jak() smlou'Va darovací. Než označení to samo osobě
ještě není rozhodujícím pro posouzení zda se skutečně jednalo o dar,
či jiné pTávní jednání; sluší naopak z o:bsahu smlouvy vyšetřiti úmysl
Ci"'Uni rozh04l1uti. IV.
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stran. Tu nutno v prvé --ř~úlepoliKázatllC tomu, že ,;- odstavci prvém
smlouN'y stojí: "Daruje a odevzdává Barbora V-ová své dceři Boženě
K-ové na započtení v její budoucí mateřský podíl dědičný ... " a že si
podle odstavce třetího vyhradila výměnu, uložila žalované převzetí
kniho.vních dluhů a výplatu podílů sourozenců. Jedná se tedy o odstoupení
nemovitostí matkou dceři p'roti různÝ1m plněním, a má smlouva veškeré
znaky smlouvy odstupní a jako takovou dlužno smlouvu tuto pov,ažovat i bez ohledu na to, že jest označena jako smlouva daro:vací (viz rozhodnutí nej,vyššího soudu ze dne 4. února 1920, Rv I 612/19, uveIejně.né
v Právníku ročník L1X. str. 269 a násl. a pod čís. 397 sbírky pořádané
z příkazu pI-edsednictva nejvyššího soudu). Není název smlo,wv.y rozhodUjícím pro posouzení, zda jedná se O> dar, či nikoliv, dlužno uvažovati
z obsahu smlouvy samé o tom, zda přes to nejde o dar a zda neměly
smluvnice v úmyslu, zříditi smlouvu darovací. Tuto otázku jest zodpověděti záporně. Dle § 938 obč. zák. jcst darem smlouva, kterou se věc
někomu bez úplaty přeneohává. V (omto případě odstoupila Barhora
V-o.vá své dceři Boženě K-ové nemovitostí s příslušenstvím, proti tomu,
že tato převezme k placení knihovní dluhy, vyplatí třem sourozencům
po 50 Kč, dohromady 150 Kč, a mimo to že bude poskytovati odstupujÍcí matce, žalobkyni, výměnu, kterou žalobkyně sama oceňuďe ročně na
1300 K~, a mimo to že žalovaná svého času vypraví žalohkyni pohřeb
v ceně nejméně 200 Kč. Nejedná se zde tudíž O· p.řenechání věci bez
úplaty, nýbrž za úplatu, a nelze tudíž mluviti o tom, že se jednalo o čisté
dar:ování.

Přichází

tudíž v luv.ahu, zda nejedná se o smlouvu smÍ'Šenou,

t. j. o smlouvu, kde část, rovnající se cenepřevzatých břemen a závazků,
jest smlo'u\Con úplatnou, kupnÍ, ohledně části, oč odstoupené nemovitosli
výši převzatých závazků převyšují, o dar. Při posuzování této otázky
jest mzhodnou vůle stran, vyplývající ze znění smlouvy. Dle odsta.vce
prvého smlouvy bylo důvodem uzavření smlouvy, odstoupiti nemovitosti s příslušenstvím Barborou V-ovOU' Boženě K-ové na započtení v její
budoucí mateřský podíl dědičný. Dle § 791 obč. zák. při právním jedná'ní
mezi 'rodiči a dětrmi pouz.e to nutno považovati za dar, co dali rodiiče
dětem kromě toho, co jim jsou dáti po,v,inni. Dle § 1220 obč. zák. jsou
rodiče pO'vinni dceři dáti věno. Dle § 762 obč. zák. a násl. jsou rodiče povinni dáti nebo zanechati svým dětem povinný díl. Dle § 791 obč. zák.
(úsudkem z opaku) není to, co jest dáno věnem nebo na účet pOVinného
dílu, darem, může však právě PfOtO, že to není darem, býti předmětem
kolace. Postoupila-li tedy žalobkyně, jak sama v smlouvě praví, své dceři
nerrnovitosti na účet povinného mateřského dílu dědického, nelze toto
právní jednání považovati za dar.. poněvadž k zřízení nebo zanechání
povinného dílu byla žalobkyně ze zákona po:vini!Ou, a nemuže právní jednání, takto uzavřené, býti jak" dar pro nevdek odvoláno. Že se tu skutečně jedná o to, dáti předem něco na účet dědického podílu, a že tento
podíl jest i majetkovým poměrům žalohkyně přiměřeným, zřejmo jest
z odstavce osmého smlouvy; kde žalobkyně prohlašuje, že má sice ještě
více dětí, avšak má ještě dostatečné jmění, by je všechny spravedlivě
podědila. Dále budiž poukázáno k tomu, že dle odstavce prvého sllllouv,y
ialohkyně výslovně prohlásila, že se vzdává práva, dar tento odvolati
nebo zrušiti. K'oneaně budiž poukázáno na to, že dle trestních spiSŮ okresního soudu podala žalobkyně Barbora V-ová na žalovanl>u Boženu K-ovou

žalobu pro: urážku na cti, spáchanou dne 4. srpna 1920. Jedná se' tu dle
žaloby o poslední pod odstavcem 6. žaloby uvedenou urážku, kteráž
jest jako duvod hrubého nevděku uplatňována. Tato trestní věc však
skončila dle usnesení okresního soudu ze dne 2. března 1921 zastavením
dle § 46 tr. ř., když byla soukromá obžalobkyně, t. j. dnešní žalobkyně
vzala žalobu zpět. Dlužno tudíž vzíti za prokázáno, že Barbora V-ová
své dceři žalované Boženě K-ové dne 2. března 1921 odpustila, tímto
odpUIŠtěním však také vzdala se práva, urážky, snad spáchané, jinak
uplatňovati. Vzhledem k těmto důvodům jev.í se žaloba bezdůvodno:u,
bylo ji tudíž zamítnouti aniž by bylo nutno zjistiti, zda jest správným
tvrzení žaloby, jakou cenu mají odstoupené nemovitosti a oč snad cena
těchto nemovitostí převyšuje VýŠi břemen a závazků, žalovanou pře
vzatých. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil a dodal k d ů vod ů m
prvého soudu: Uváží-li se, že dle § 1220 obč. zák. jsou rodiče - tudíž
otec a ma!ka, nikoliv! pouze otec, jak odvolatelka má mylně za to zavázáni dáti dcerám, když se vdávajÍ, věno přiměřené svému stavu
a jmění, nemůže býti pochybnosti '0 tom, že smlouva ze dne 30. května
1919 bezohledll na to, zda jsou předměty, které žalobkyně postoupila
žalované, cennějšími než břemena, která žalovaná převzala, nebyla smlouvou darovací, nýbrž smlouvou postupní, právním jednáním !Úlplatným.
Avšak i kdyby se smlolwa považovala za smlouvu darovací, vzdala se
žalobkyně dle odst. 1. .smlouvy výslovně práva, dar tento odvolati nebo
zrušiti, tedy také důvodu odvolacího ve smyslu §§ 948 a 949 obč. zák.,
při čemž dlužno ještě zdůrazniti, že odvolatí lze pouze čisté darování ve
smyslu !§ 938 obč. zák., o čemž však v tomto případě nelze mluviti. Poukazuje-li odvolatelka k tomu, že nelze všeobecný smluvní závazek, jímž
vzdáno se odvolání daru, vykládati extensivně. poněvadž prý zajisté neměla v úmyslu odvolati dar pro nouzi, dlužno připomenoluti, že dle § 947
obč. zák. dárce, upadl-li 'potomuě v nouzi, není oprávněn, celé darování
odvolati, nýbrž múže za jistých podmínek na obdarovaném pouze. ročně
žádati, aby Imu z toho., co mndaroval, dával úroky zákon"m vyměřené,
pokud věc darovaná nebo! cena jejÍ ještě tu jest. Tohoto příp·adu však
zde nenL
Ne j vy Š š í s o II d zrušil rozsudky obou nižlších soudú a vrátil věc

prvému soudu, by ji znOvu projednal a rozhodl.
Dúvody:
Následující obrany žalované nejsou pOldstatny: Předem námitka, že
jítl o dar, protože smlouva, o niž jde, není smlouvou darovací,
nýbrž postupní, j.ežto dána byla vzájemná úplata. Smlouva postupní darování nevylučuje, může.! býti i t. zv. smlou~ou smíšenou, t. j. z části
úplatnou a z části bezúplatno,n (§ 935 obč. zák) a tudíž i da!Ováním, i je
jím tehdy, pak-li 1Ú>p'latanedosahuje hodnoty postoupených věcí a úmysl
stran nesl se k tomu, aby to, čim hodnota ta úplatu převyšuje,pokládalo
se za dar. Tomnto úmyslu stran v tomto případě svědčí již to, že smlouvu
postupní nazvaly smlouvou darovací, ta,kže souditi jest, že v představě
j.ejich převládala povaha smlouvy jako smlouvy bezúplatné, darovací.
Náhled odvolacího soudu, že ve smyslu § 948 obč. zák. odvolati lze pouze·
darování čisté, s úplatnou smlouv.ou nesmíšené, nelze schváliti, i lze tu
odkázati na nález rep. čís. 6 (rozh. ze .dne 17. července 1872, čís. 6405),
nemůže
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dl-.: ,něhož i, Úpla,tnú 'smluuva-;-tm:kttd--ot-/Sttftujc darů 'l"áTIÍ;----rnůi-e----b-ý ti 0_- - '
vena z důvodu §§ 947-955, a od něhož není příčiny se odchýliti. Věc lze
upraviti .j tu snadno, totiž tak, že vrátí se nejen darované (postoupené)
věci, nýbrž navzájem i úplata, pokud se tý;Če upustí se od dalšího jejího
vybývání, aby vše uvedeno bylo v předešlý stav, ovšem v rámci § 949,
t. J. rozhodným dnem spáchaného nevděku a na straně nevděčníka v objemu, uloženém nepoctivému držiteli. Také nelze přisvědčiti mínění
prvého soudu, jenž popírá darování proto, že postup staJ se dle sml{)uvy
na započtení v dědický podíl mateřský, a darem prý může býti jen to,
co rodiče dítěti nejso:u povinni dáti, avšak dáti nebo zanechati jim povinný podíl povinni jsou. Tu přehlíží, že nejsou jim povinni dáti tento
podíl již za živa (§ 762, 951 ohě. zák.) a mohlo by se dítě tedy teprv PO
smrti rodičů proti závěti, je zkracující, brániti, a dále, že nevděk dní pachatele nehodným i dědictví (§ 540 obě. zák.). Může tedy dárce i takový
dar odvolati a věcí nepominutelného dědice jest, jak se po smrti jeho zachovati. Že se to, co rodiče dětem mimo případy § 788 (790) obč. zák.,
o něž tu nejde, věnovali, pokládá za dar, praví § 791 obč. zák. v}'slovně,
i jest výklad prvého soudu mylným. Podobně věc se má s námitkou dolační povinnosti, jíž tu prvý soud rovněž průchodu dal. Smlouva sama
neprav,í, že postup děje se na ůčet věna a již 11m otázka ta padá. Nelze
ža,lobkyni brániti, aby dar neodvolala, má-li důvod, jako nelze žalované
brániti, aby se nedomáhala věna, json-li zákonné předpoklady, o nichž
tu vůbec jednánonehylo - otávka to, jež náleži na pořad řízení nesporného.. Námitka, že žalobkyně vzala trestní obžalobu pro urážkn zpět a
tudíž nevděk odpustila, rovněž je bez podstaty. Již § 530 tr. zák. rozeznává
mezi odpuštěním a zpětvzetím obžaloby, které jest pouze úko)lem práva
procesuruního (§ 259 čís. 1 a 2 tr. ř.) a může je u<Činiti i obžalohce, jemuž
]>rávo, uděliti odpuštění, nepřísluší, kdežto odpuštění jest jednáním práva
hmotného. Ze zpětvzetí obžaloby nelze tedy souditi na odpUlštění, ale
i kdyby lze bylo, vztahovalo by se takové odpuštění jen na následky
trestněprávní, nikoli i na dvilněprávní. Námitkn, že se žalobkyně již ve
smlouvě vzdala práva, dar odvolati a zrušiti, rovněž nelze uznati za duvodnou, neboť úmluva, že dárce vzdává se práva odvolati dar pro nevděk, napomáM spáchání nevděku, jenž záležl dle' § 948 obč. zák. v trestném činu, podporuje tedy tento čin, čelí tudíž proti dobrým mravům a
jest dle § 879 obč. zák.. neplatna. V tom je všecka nauka i posavadní
praxe jedné mysli. Avšak řízení posa,vadní jest nelúplné, takže věc bezpečně řešiti nelze. Nebylo zjištěno, zda a na kolik je tn vskutku darování,
neboť nebyly provedeny důkazy k vyšetření cen, jež žalovaná: popírá,
a nebylo zjištěno, jakého činu se žalovaná protižalobkyni dopustila, zdali
tedy nevděk spáchah, a nehyl-li nevdek odpuštěn, ježto žalovaná tvrdí,
že zpětvzetí, obžalob trestních stalo se na základě vzájemného odpuštění
a kone'čně zda žalovaná v době tvrzených spáchaných nevděčných činů
byla, jak praví, ve stavu těhotenství a jaký vliv těhotenstY,í má na duševní stav ženy, neboť jen pak lze posouditi, zdali tu byl nevděk nejen
dle -o:ojektivnlch známek, uýbrž i subjektivně. Kdyby byl odvolací soud
vycházel ze správného n:íJhledu, byl by musil kn všem těmto Gtázkám při
hlížeti, když se však tak nestalo, přesunuje se úloha ta na soud dovolací,
jenž tu na jeho místo nastuj)uje a tak rozhodnouti musí, jak by byl odlací soud při' správném názoru rozhodnouti musil (§ 496 čís. 2 a 3 c. ř. s.).

Čís. 1983.

Zákon ze dne S.dubna 1920, čís. 275 sb, z. a n., o ochraně nájemců.
Ustanovení § 32 nevztahuje se na pekárnu, jež podléhá zákonu o ochraně
nájemců, třl!bas byla vystaVěna teprve po 27. lednu 1917.
(1\ozll. ze dne 7. listopadu 1922, 1\v 11 499/22.)
Proti výpovědi, dané bez svolení so,udu z pekárny, vystavěné roku
1919, vznesl vypovězený námitky, jež pro c e sní s o udp r v é s t oI i c e zamítl a ponechal výpově'ď v platno,sti. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
Ne jv y š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudů i s předchozím ří
zením pro :?Jmatečnost a odmítl výpov~ď i námitky.
Důvody:

Žalobce opírá výpověď o okolnGst, že se na pekárnu, již ve své zav roku 1919 vystavěl, nevztahuje zákon d ochraně nájemců, ze dne
8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. (§ 32) a tvrdí teprve v dovolání že
jest pekárna ve zvláštním domě, v zahradě vystavěném. Na tuto dkolnos!. nelze vzíti zřetele., jelikož, nebyvši v prvé stolici přeclnesena, jest
nepnpustnou nov,otou (§§ 482 a 513 c. ř. s.). Pokud jde o tvrzení, že na
onu pekárnu nelze použiti zákona o ochraně! nájemců, tu se sice nižší
soudy VÝslovně touto otázkou nezabývaly, přes to však lze z důvodu
jejich souditi, že žalobcův názor sdílely. Avšak žalobcova názo:ru sdíleti
nelze. Ustanovení toto, jež. v prvé řadě, podobně jako veškerá předchá
zejÍCÍ, týkající se ochrany nájemců, má za účel, aby nájemce bytu chránilo před svévolným vypovídáním z bytu se strany majitele domu bylo
teprve p02děii rozšířeno. i na jiné místnosti v nájmn nebopoďnájmn' (§ 31
cit. zák.). ~míněnémuustanovení § 32 záko'lla jest rozuměti tak, že má
na mysli domy, jež byly vystavěny na základě povolení ku stavbě z doby
po 27. lednu 1917, tedy zajisté domy s hy ty a niko·liv jen samostatnou
pekárnu, jako y, tomto případě. Bylot úmyslem tohoto ustanovení výhodami, najmě umožněním volného nakládání s byty atd.,. vzpružiti stavební
ruch a tak nouzi bytové, pokud možno, r y c lb I e odpomoci. Za takovouto stavbu, jež by vyllov:o:vala tomuto úmyslu zákonodárce, nelze
ovšem považovati stavbu pekárny a "ueiltflže býti ani tato vyňata z dosahn z"kona o oohraně nájemců, jak činí žalobce. Jelikož pak [) otázce,
zda se výpověď připonští, a [) v,šech otázkách s tím souv,iseiících rozhoduje dle! § 4 cit. zák. příslušnÝ soud výhradně v nesporném řízení
nelze vznésti námitky proti výpovědi a sporné řízení dle § 571 a násl.
c. ř. s. jest vzhledem k ustanovení § 4 poslední odstavec zákona o ochraně
nájemců vyloučeno - jest řízení sporné " námitkách proti výpovědi dle
§ 477: čís. 6 c. ř. s. zmatečné a bylo z moci ,úřední rozsudky s předohozím
řízením z tohoto di1vodu zrušiti a vý.pověď s námitkami odmítnouti.
hradě
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- . Čís. 1985.

Právo firmy, dáti se protokolovati, vzniká od doby, kdy jest povinna
platiti daně stanovené výše, třebas příslušným úřadem nebYly
přesně stanoveny.
.

mozh. ze dne 14. listopadu' 1922, R I 924/22.)
Rek u r sní s o u d nevyhověl stížnosti finanční prokuratury do usnesení rejstříkového soudu, jímž pov'olen zápis veřejné obchodní společ_
nosti. D tJ vod y: Dle čl. 7 uvoz. zákona k obch. zák. a čL L zákona ze
dne 30. června 1921, čís. 260 sb. z. a n., vyžadUje se ku protokolacl
obchodníka, aby platil z výdělku svého o/lchodn státní dařl výdělkovou
v místech do 10.000 obyvatelů alespoň 200 Kč ročně, nebo pro jehož
podnik dle jeho' rozsahu by byla taková výměra přiměřená, kdyby nebyl
od placení osvobozen. Předloženým certifikátem berní správy jest úředně
potvrzeno, že firma provozování výroby ode dne 20. ledna 1922 počí
nají.c ku zdanění přihlásila a z provo;čování toho na státní dani výděl
kové bez prurážek bude museti platiti nejméně 200 Kč ročně. Dle toho jejÍ
povinnost, platiti daň výdělkovou, počala již dnem 20. ledna 1922, pouze
není dosucl její výše stanov,ena, neklesne však pocl 200 Kič ročně. Tím
prokázáno, že tu jcle o podnik dle vÝše daně výdělkové ku l'rú:tokolaci
povinný (§§ 12 a 13 uvoz. zák. k qbch. zák., čl. 19 obch. zák.); okolnost,
že z důvodů technických není do'sud stanoveno, oč skutečná výměra této
daně bude částku nejméně 200 Kč přesahovati, a že dosud firma ani <men
nejnižší obnos 200 K'č, pod který však výměra daně výdělkové dle certifikátu nepůjde, fakticky nezaplatila, nemůže býti jejlmu zapsání do oheh.
rejstříku

na újmu.
Ne j v y Š š í s o

II

d nev·yhověl dovolacímu rekursu.

V ěcná příSlušnost pro žalobu, domáhající se zajištění pohledávky zří
zením zástavniho práva na nemovitosti, řídí se výši pohledávky jež se
má zajistiti.
'
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922, R 1 940/22.)

Zalobu, j~.ž domáhala se zjištění, že žalc}Vaná jest povinna dáti pro
nedoplatek kupní ceny 50.000 Kč do zástavy dům a vydati Jistinu schopnou kl! vkladu práva zástavního" z,adala žalobkyně na okresním soudě,
ocenivš,j předmět SlJOru na 5000 K. Žalovaná vznesla námitku věcné nepříslušnosti, již soud prvé stolice zamítL D ů vod y: Předmětem sporu
jest dle žaloby zjištění, že žalovaná jest povinna dáti pro nedoplatek kupní
ceny 50.000 Kč do zástavy dům. Teprve jako důsledek tohoto zjištění
ž:ícdá se v žalobě o'dsouzení žalované k podepsání vkladu sohopné listiny
na tutéž pohledávku. Není tedy p,řeclmětem sporu zajištč:ní pohledávky
nebo zástavní právo (§ 57 j. n,), nýhrž prohlášení vůle, po přípaclě zjištění
důvodu k tomuto prohlášení, a tedy je dáno žalobci dle § 59 j. n. na vůli,
aby udal vyši svého zájmu. Tuto v,ýši udala žalobkyni\ na 5000 I<éč, a není
tedy možno:, proti tomuto volnému, ocenění ničellG namítati. Rek u r s ní
s o u cl námitce věcné nepříslušnosti vyhověl a žalobu odmítl. D tJ vod y:
První soudce neprávem námitkn věcn,é nepříslušnosti soudu zamítl, ježto
se, jak stěžovatelka správně ve stížnosti uvádí, v tomto případě jedná
pouze o zástavní právo a nikolivQ projev vůle, takže pro hodnotu spor. ného předmětu jest v tomto případě směrodatným pouze § 57 j. n. a nikoliv § 59 j. n.,podle něhož nyní první soudce nesprávně rozhodl, že
žalobkyni dáno jest na váli, aby vÝši spom určila. Poněvadž předmět
zástavy, v tomrto případě dflm Čl}. 555 má nesporně větší cenu, nežli jest
výše pohledávky 50.000 Kč, bylo jedině na tuto částku, tedy 50.000 Kč,
předmět sporu ocenitJ. V důsleclku toho jest okresní soud k projednání
tohoto sporu věcně nepříslušným.
Ne j v .7 š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Rekursní soud správně k tomu poukázal, že úředně je potvrzeno, že
firma, k zápisu do obchodního: rejstříku opovězená, je povinna již dnem
20. lcdna 1922 platiti státní daň výdělkovou bez přirážek nejméně 200 Kč
ročně a že tedy dle toho je ku protokolaci firmy povinna. S povinností,
platiti od této doby v této vÝši daň Výdělkovou, je spoj,eno i jejf právo,
dáti se protokolovati, a právo to nemůže jÍ vzíti okolnost, že vyměf'ující
úřad výdělkové daně dosud přesně nevyměřil, stačí, když potvrdil, že
firma daň v zákonné vý'ši platiti je již povinna a že jÍ v té VÝši bude
předepsána. V to:m smyslu je zajisté použito slova »platí" v čL I. zákona
ze dne 30. června 1921, čís. 260 sb. z. a n., který v § 7 uv. zák. k ohch.
zák. změnil jen výši daně a tedy na původní pov,innosti (zu entrichten
haben) zajisté ničeho nezměnil a 2lměniti nechtěl. Aspoň důvodová zpráva
k vládnímu návrhu tohoto zákona v senátu N. S. 1921 tisk 350 v tomto
směru mluví jenom o výši daně a o závodech, které podléhají výdělkové
dani v určité výši, která je ro:zhodná pro zápis v obchodní rejstřík.

Důvody:

Pú:dleobsahu žaloby a žalobního návrhu domáhá se žalobkyně
knihovního zajištění své pohledávky zřízením zástavního práva na domě
žalované, ku kterému se tato smlOUVal! zavázala, již však nyní splniti
nechce. Předmětem žaloby není tedy pouhé zjištění povinnosti žalované,
nýbrž samo plnění povinnosti té, totiž slmluvené zajištění pohledávky žalobkyně hypotekou, žalované patřící. Jde tedy o spor, jejž na prvém místě
uvádí § 57 j. n. a je proto pro věcnou příslušnost rozhodnou výše pohledávky, jež má se zajrstiti, totiž 50.000 K'č. Skutečné právo zástavní
předmětem žaloby není, nýbrž jen osobní nárok na jeho zřízení (§ 451
obě. zák.).
Čís. 1986.
RoZšířením

žaloby jest nárok zažalován a

odčiněna

jehO prekluse,

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922, R I 1168/22.)

•

1000

Žalobce byl z mista správce továrny propuštěn dne 26, března 1921
a domáhal se nejprve žal61lou dne 7:-Kveffta:-WZIIlaZamesliIavateli náhrady 2590 Kč, na'čež podáním z 29, července 1921 rozšířil žalobu o dalších 102,000 Kč, Žalovaný namítl co do této polo,žky preklusi dle § 34
zák. o obch. pom., jíž sice pro c e s II í s o II d P ľ v é s t o I i c e neuznal,
zamítl však žalobu z jiných důvodů, O d v' o 1 a c í s o u d žalobě vyhověl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž tu jde,
v

důvodecL:

Právnímu názoru odvolacího soudu je přisvědčiti v otázce, zda Již podáním přípravného spisu, kterým žaloba byla rozšířena na další požadovanou částku služného 102,000 Kč bylo čeleno preklusi zažalo:vaného
nároku ve smyslu § 34 zák, o obch, pom, By prekluse nenastala, ie třeba,
by ná:rok byl ve lhůtě šesti měsíců vymáhán soudně, t. j, žalobou, To však
stalo se skute'čně v tomto případě, V přípravném spiSU ze dne 29, čer
vence 1921 uvádí žalobce krátce ža10bní děj i dův'Ů:d svého nároku za
celou smluvenou dobu i důkazy a navrhuje, by toto rozšíření žaloby bylo
Při'Puštěno a žalovaný odsouzen zaplatiti 104.000 Kč s přís!. Přípravný
spis ten má tedy veškery náležitosti přípravného spisu žalobního ve
smyslu § 226 c. ř. s. Jím vymáhá žalobce uspokojení svého nároku proti
žalovanému u soudu, což dle § 1497 obč, zák sta!ČÍ, Spoji!-li žalo'bce žalobní návrh s návrhem, aby byla o tento jeho nový další nárok rozšířena
žaloba, u soudu jíž dříve podaná, obmezi! tím jenom na svůj neprospěch
účínnost této nové žaloby pm případ, že toto rozšíření žaloby bude při
pu'štěno (§ 235 c. ř. s.), co·ž se skutečně stalo. K přerušení preklusívní
Ihilty stačí již podání žaloby (§ 232 odstavec prvý druhá věta c. ř, s.).
Uplatniti nárok při ústním jednání nutno pouze za tím účelem, bY se pří
vodilo zah:íjení rozepře ve smyslu § 232 odstavec prvý prvá věta a
odstavec druhÝ c. ř. s.
ČíS. 1987.

Pro žalobu o zaplaceni 'Pohledávky, přikázané k vybr'áni, neplatí pří
slušnost § 17 ex. ř.
Žaloba o část pohledávky, přikázanou k vybráni, patří věcně na soud,
jemnž jest dle § 55 j. n. rozhodovati O pohledávce celkové.
Samostatný' cihlářský mistr, jenž zcela samostatně řídí výrobu cihlář
ského zboži za smluvenou úplatu, jest samostatuým podnikatelem ve
smyslu zákona ze dne 27. listopadu 1896, čis. 217 ř. zák.
Teprve, když byla právoplatně nrčena přislušnost soudu, lze rozhocloyati () tOl"', zda jde o rozepři zahájenou.
(Rozh, ze dne 14. listopadu 1922, R I 1173/22,)
Josef Š. byl cíhlářským mistrem u Ceňka K-a a domáhal se na něm
žalobou C 12/22 u okresního soudu v C, zaplacení mzdy více méně
23.0ooKč, opřev žalobu co do věcné příslušnosti o '§ 49 čís, 6 j. n. Žalovaný pustil se do jednání ve věci samé. Zatím, co ve sporu jednáno, byla
Anně M-ové, věřitelce Josefa ,Š-a k vydobytí jejích vykonatelných po-
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hledávek 1060 ~, 500 K a 900 K povolena exekuce 7~bavenim a přiká
záním k vybrání shora zmíněné pohledávky dlužníka proti Ceňku K-ovL
Exekučním soudem by1 týž ,okresní soud v C., u něhož též Anna M-ová
vznesla proti Ceňku K-ovi žalobu (C 90/22) o zaplaceni zabavených
a jí k vybrání přikázaných 1060 K, 500 K a 900 K. Žalovaný vznesl námUku zahájené r07epře, již s"ud prvé stolice zamíil, ježto nejde Q tytéž
strany, a námHku věcné nepříslušnosti, jíž s o II cl p r v é s t o -I i c e vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Jisto jest tolik, že rozepře C 12/22
patřila vlastně na sborový soud prvé sto:lice, žalobce podal žalobu u tohoto soudu, domnívaje se, že jde ,o věc, náležející bez ohledu na hodnotu
sporu před soud živnostenský. V t{}mtó případě však, kde žalobce jako
cihlářský mistr za smluvenou úplatu zcela samostatně řídil výrobu cihlář
ského zb()~í a zejména sám vypláce,] dělníky, by samostatnýmpodnikatelem a nikoliv dělníkem ve smyslu:§ 1 a 5 zákona ze dne 27. listopadu
1896, čís, 217 ř. zák. (roz, ze dne 13. :února 1912, č. j. R II 121/12, Právník
1913/639). Příslušnosti živnostenského soudu zde tudiž není a spor náležel
před řádné soudy, v tomto případě vzhledem k hodnotě předmětu sporu
před sborový soud prvé stolice (§ 49 j, n. ve znění čl. II'- zákona ze dne
1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n,). Pohledávky, touto žalob{}u vymáhané,
jsou pouze částí po;hledávky, zažalov.ané ve sporu C 12/22 a jest tudíž
dle ustanovení § 55 j. n, i pro tento spor jedině příslušným soud sborový
prvé stolíce. Rek u T sní s o u d zamítl námitku věcné nepříslušností.
D ů v n d y: SOUdu prvé stolioe nelze přisvědčití. Pohledávka, touto ža10b01l vymá;haná není částí pohledávky, vymáhané žalobou C 12/22 - 1,
nýbrž samostatnou pohledávkou žalobní, nebof tím, že byla žalobkyni ku
vybr:iní přikázána, a usnesení Ú' tom právní moci nabylo, přestala býti
pohledávkou Josefa Š-a a stala se samostatnou pohledávkou AnnyM-o,v,é.
Poněvadž dle vÝše její před okresní soud, u kterého byla zažalována, náleži, nelze pochybovati o tom, že jest soud prvé stolice ku projednání
télo žalOby příslušným. Ale příslušnost soudu prvé stolice pro tuto žalobu
odůvodněna jest kromě toho také ustanovením § 17 ex, ř., odstavec druhý,
dle ,uěhož exekučnímu soudu přísluší projednání a rozhodnutí veškerých
SPOTŮ, jež vzejdou za nebo z p'odnětu ,exekučního řízení. V exekuční věci
v tomto případě' jest exekučním s'o:udem okresní soud v C" k vymáhání
žalobkyni piikázané pohledávky proti Ceňku K-ovi zavdalo podnět exekuční řízení a spor O zaplacení přikázané pohledávky zahájen byl také
za exekučního řízení, neboť vymáhání ((> jest vlastně realisováním zástavního práva, na p,ohledávce nabytého,
Ne j vy Š š í s o u ci 'Ů'bnovil usnesení prvého soudu,
Důvody:

Stížnost žalovaného jest odůvodněna. Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že příslušným jest okresní soud proto, že výše zažalované pohledávky nepřesahuje hranice, llr'čené pro sborový soud prvé stolice, Přikázáním ku vybráuí nestala se pohledávka pO'hleďávkou samostatnou, nýbrž zlls!ala částí oné celkové pohledávky dlu.žníkovy, kterou
tento uplatňuje žalobou C 12122. Ani ustallovením § 17 ex. ř. nelze pří
slušuost okresního soudu odůvodniti, poněvadž vymáhající věřitel, jemuž
byla pohledávka přikázána ku. vybírání a jenž VYS'tupuje žalobou proti
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lJoddlužníkovi na zaplacení bYf i jen části této pohledávky, musí
dovati poddlužníka před jeho obecné sudišiě, nebol přikázáním--kll-v· YbrárlÍ
nenabyl vymáhající věřitel vke práv, než měl dlužník, jehož jménem
uplatňuje pohledávku (§ 308 ex. ř. a motivy k němu). Příslušným pro
spor C 12/22 stal se arciť, an se nejedná o příslušnost nezhojiteinou,
okresní soud prorogací dle § I04 poslední odstavec j. n., avšak V">l'!,;nOSt:
tato neváže nikterak soud první stolice při rozhodování (} námitce
nepříslušnosti, vznesené v tomto sporu. Žaloba o část pohledávky,
kázanon žalobci ku vybrání, patří dle § 55 j. n. před onen soud, jemuž
sluší rozhodovati o pohledávce celkové. Tu dlužno dáti za pravdu orvniimu
soudcí, který uznal, že dle obsahu žaloby C 12/22 a přiloženého opisu
smlouvy uzavřené mezi Čeňkem K-em a Josefem Š-em, byl tento
statni,m podnikatelem a nikoliv dčlníkem ve smyslu § 1 a 5 zákona ze
dne 27. listopadu 1896, čís. 217 ř. zák. V tom směru stačí poukázati na
správné, zákonu i stavu věci odpovídaif.cí důvody usnesení okresního
sO.udu, z nichž jest patrno, že vzhledem k výŠi celkové pohledávky
27.436 K'č 12 h ve sporu C 12/22 příslušným byl by, nehledíc k nastalé
prorogacl, jedině SbOTOVý so,-,<I první stolíce. Ku rozhodování o námitce
zahájené rozepře jest povolán jedině soud příslušný a nelze proto, dokud
nerozhodl tento příslušný soud, přihlížeti dle § 240 c. ř, s. k pochy~
nos tem, které projevil žalovanýc;o do správnosti souhlasných rozpodnutí
obon nižších stolic, vycházeiících z názoru, že není zde totožnosti osob
v obou sporech, pokud se týče, že se jedná o pohledávky docela samo,
statné.
Čís. 1988.
Lhůta § 575 odstavec třetí c. ř. s. počíná
kuční titul (rozhodnntí vyšší stOlice) doručen

teprve dnem, kdy byl ~xe
VYPovídajícímu.

Důvody:

Ustau0vení §. 5 odstavec poslední c. ř. s. možno vykládati jen v tom
smyslu, že exekuční titul pozbývá po uplynutí 14denní lhůty platností jen
tenkráte, kóyž oprávněná strana v této lhMě za exekuci nežádala, ač
tak učiniti mohla. Tato lhůta nemůže dříve po,číti a za exekuci nelze dříve
"ádati, dokud exekuční titul nenabyl účinností. Této však nabývá teprve
doručením (§§ 416 a 426 c. ř. s.). Poněvadž usnesení rekursního soudu,
jimž rekurs vypovídaných proti povolení výpovědi byl zamHnut, tvoří
součást exekučního titulu, takže teprve je,ho vydáním a domčením exekuční titul nabývá účinnosti, možno lhůtu § 575 c. ř. s. počítati te.prve od
jeho d{)mčení oběma stranám, též vypovídajícímu, poněvadž ustanovení
§ 575 poslední odstavec c. ř. s. zní v neptospěch jeho a proti němu, Poněvadž ze S'pi~ú vychází na jevo, že usnesení rekursního soudu ze dne
13, května 1922 bylo doručeno jen zástupci vypo:vfdaných, nikoli též vypovídajícímu, ač se tak státi mělo, nepo'čala IhMa § 575 odstavec třetí
c. ř. s, proti tomuto dosud běžeti a exekuční žádost dne 13. června 1922
podaná, jest tudíž podána včas.
Čís. 1989.

Zákon o ochraně nájemců ze dne 27. dubna 1922, CIS, 130 sb. z. a u.
I zvýšeué nájemné může býtí vymáháuo žalobou. Je-Ii spornou otázka,
zda jest zvýšení nájemného podle zákona ó ochraně nájemníků pnpustno,
dlužno sPOr přerušiti a vyčkati rozhodnuti sondce nesporného.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922, R I 1249/22.)
Žalobce domáhal se na n.áiemníku žalo):JOu zvýšku nájemného, jejž mu
dle § 9 ·Čís. 2 zák. a odůvodňoval spor hez předchozího svolení
so·udu tím, že vzhledem k ustanovení § 8 (5) zák, není pro zvýšení nájemného dle §§ 9 a 10 zák. třeba ani zvláštních dilvodůani svolení soudu.
Žalovaný vznesl námitku nepřípustnosti pořadu práva, jíž s o II d p r v. é
st Q I i c e vyhověl a žalobu odmítl, ježto podle § 21 (1) rozhoduje soud
o zvýšení nájemného z důvodů §§ 8--13 v řízení nesporném. Rek u r sní
s o u rl zrušil toto usnesení, přerušil řízení a nařídílprvému soudu, by
si vyžádal usnesení nesporného soudce o tom, zda a pokud lze nájemné
zvýšiti. D ů vod y: Zákon o ochraně nájemců neobmezuje nikterak vymáhání nájemného, Ohledně nájemného:, zvýšeného v mezích §§ 8 a 9 zák.,
ustanovuje §. 8 (5) zák., že k takovému zvýšení není potřebí ani zvláštních důvodů ",ni svolení soudu. V souvislostí s §em 25 zákona vyplývá, že
náj.emné, zvýšené dle §§ 8 a 9 zák .., lze ·vymáhati i spor·em. Není rozporu
mezi ustanovením § 8 (5) a § 21 (I) a (3) zák. Dle onoho předpisu nevyžaduje se ku zvýšení svo;lení soudu, nepřekročuje-li hranice §§ 8 a 9
zák., dle § 25 lze se nájemného domáhati sporem. Popírá-li se však
v. tomto SPOrtl přípustnost zvýšení, nemůže o tom rozhodovati procesní
soudce, nýbrž jest na něm, by si vyžádal ro·zhodnutí mimosporného so:udce
a za tím účelem řízení přerušil. Předpis § 21 (3) nepraví nic jiného, než
že všeo'becně k rozhodov,ání o přípustnosti zvýšení nájemného není povolán soudce sporn~', nýbrž mimosporný, af si bylo přípustnosti odporovyměřil

(Rozh, ze dne 14. listopadu 1922, R I 1247/22,)
Usnesením okresního soudu, jež bylo potvrzeno usnesením rekursního
soudu ze dne 13. května 1922, dáno bylo sv{);lení k výpovědi. Žádos~i
o exekuci vyklizením, podané dne 13. června 1922, s o udp r v é s t ol i c e vyhověl, rekurs ní soud ji zamítl. D ů vod y: Dle § 575 odstavec
třetí c. ř. s. pozbývá soudní výpověď účinnosti, nenavrhne-li se exekuce
vyklizením do 14 dní ode dne, jenž byl ve výpovědí určen pro vyklize~i.
V usnesení soudu prvé stojice ze dne 22. dubna 1922, jež bylo usnesemm
rekursního soudu ze dne 13. května 1922 potvrzeno, bylo straně povinné
uloženo, by v.yklidi'la byt do 15. května 1922, a poněvadž uvedené usnesení rekursního sondn bylo doručeno· plnomocníku stěžující si povinné
strany až dne 23. května 1922, ,nelze ovšem O.IlU 14denní lhůtu počítati
Hž ode dne 15. května 1922, ale zajisté ode dne 23. kvěltna 1922, t. j.ode
~lne doručení rozhodnutí rekursního soudu, takže ona lhúta končila dnem
6, června 1922, kdežto exekuční návrh ,na povolení vyklizení byl podá~
u soudu prvé stolice teprve dne 13. června 1922, tedy v době, kdy soudm
výpověď pD-zbyla účinnosti.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
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váno mimo spor ncbD ve sporu.
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žalobu odmítati, nýbrž dlužno sporné řízení přerušiti.
Ne i V'Y š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dů

mělo

Především za'bývati se dlužno otázkou, zda rekurs je příp-ustn}'m.

vody:

V ohledu formálním sluší podotknouti, že nebylo
soudu zrušovati, nýbrž ž,e

býti

změněno

třeba,

Důvody:

usnesení prvého

v tom smyslu, že se ná-

nepřípustnosti pořadu práva zamítá, což měl rekursní soud podle
odůvodnění patnně na mysli. Ve věci sa~,é nen~ ~ov~ola.cí r~~ur~
odúvodněn. Z ustanovení § 25 zákona o ochr. naJ. vyplyva, ze I zvysene
nájemné může býti vymáháno žalobou a nařizuje toto ,,?st~n~vení, . že
řízení má býti přerušeno, je-li spornou otázka, zda jes~ zvy.sem naJen;ne.hn
podle zákona o ,o,chraně nájemníků přípustno. Pone;-adz Jest mozny,n;
případ, že tato otázka vúbec spornou se nestane,. coz bude t~prve vec.I
přednesu stran ve SPOTll, a že budousporny jen otaz.k y , o. mch~ nesporny
soud rozhodovati nebude, není příčiny, by byla JIZ napr~d zalo~cl zabraňována cesta SPOJU. Námitka nepřípustnosti pořadu prava ncm proto
o,důvodnona.

mitka
svého

Čís. 19911,

ZruŠil.li odvolací soud sám o d seb e pro zmatečnost rozsudek
okresního soudu i s předchozím řízením a odmítl žalobu, poněvadž pa_
třila k výlučné příslušnosti soudu sborového, nemá místa § 45 j, n" nýbrž
'
dojde na ustanovení § 519 čís. 2 j. n.
Pro spor děda (báby), jímž domáhá se na vnuku (vnučce) plněuí výživného, jest výlučně příslušným sborový soud prvé stolice .(§ .50 čís.
3 j, n.).
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922, R I 1272/22.)

o žalobě, jíž domáhala se bába na

vnučce placení slušn,ého vÝživnéh~,
e sní s o li d věcně. O d v o 1~ c I S o u d ,zr~sll
předchozím řízením pro zmatecnost a (jdmltJ za:

rozho:dl dovolaný o k r
napadený rozsudek i s
lobu pm věcnou nepříslušnost okresního- soudu. D ů vod y: Zalobkyne
domáhá se jako bába z mateřské strany na žalované, jako své vnučce,
placení slušné výživy dle § 154 obč. zák. Žalo:ba v:e s~é ~onečné ?'ros'~~
jako důvod nároku výslovně uvádí ustanovení § 154 obc, zak. a neilI tUdlZ
pochyby že žaloba tato patří mezi žaloby, které zakládaií se v poměru
mdlčů k'jeiich potomstvu a nejsou tudíž spory čistě majetkovými. Takovéto SPO;fy patří však dle § 50 čís. 3 j. n. hez ohledu na hodnotu předmětu
sporu na soudy sborové a není při nich dle § 104 j. n. přípustnou pror<>gace. Citovaný § 50 čís. 3 j. ll. mluví o »yodič!ch«. a ))dě.tech«, a~e
vzhledem k § 42 obč. zák. není pochyby že se predpls tento vztahUje
i na spory o slušnou výživu mezi dědem ~bábou) SI jedné, a vnuky s druhé
strany. Trpí tedy rozsudek i řízení jemu předcházevší zmatkem. d;e § ~T~
čís. 3 c. ř. s. i bylo je pmto dle §§ 477 a 488 c. ř, s. Jako zmatecne ZruSl~
a zároveň žalobu pro věcnou nepříslušnost okresního soudu odmítnout!,
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

K otázce té jest přisvědčiti, Jde tu O' usnesení odvolacího soudu v odvolacím řízení dle § 519 čís, 2c. ř.'; i když v odůvodnění uvádí odvolací
s01>d, že dle § 50 čís, 3 j, n, jest příslušným sborový soud. 1'01 nelze
po'važovati za rozhodnutí, jaké má na mysli § 45 j, n., nedostá'V'át se tu
odpurcovy námitky, kterouž Se příslušnosti dovolávaného soudu brání
a kterouž toto ustanovení předpokládá, (arg. ":Entscheidungen«), takže
nelze § 45 j. n. na tento případ použíti a zbývá jedině § 519 čís. 2 e. ř. s.
Odvolací soud vyslovuje zmatečnost rozsudku i předcházejícího řízení
a žalobu pro věcnou nepříslušnost odmítá, čímž j.est splněna podmínka
§ 519 čís. 2 a jest tudíž rekurs přípustným. Názoru stě'žovatelky, že
v tomto sporu jde o poměr rYze majetkový, sdíleti nelze, a poukazuje

se v té pří'čině na odůvod'l1ění rekursního soudu, jež vývody rekursu

není nikterak oslabeno, a dodává se toto: Stěžova'tclka sama uvádi,
že šlo v tomto sp'o.r" o placení výživného a tím již svuj názor, že šlo
o poměr čistě peněžitý, sama podvrací. J.de-li o placení v,ýživného, jest
se v prvé řadě zabýVati otázkou, zda uso'ba, od níž se foto plnění požaduje, jest k němu zavázána a musí býti tento její závazek úplně nepochybným, po zákonu zjištěným. Teprve, stane-li se tak, jde o VÝši výživného.
Z toho jest zřejmo, že předmětem sporu jest zjištění povinnosti, ž~ tu
tedy nejde .~ čistě majetkově právní SPOT z poměru rodičů a dětí (ve
smyslu § 42 obč. zák.). Vzhledem k tomu pak, že úpravu takových poměrů
nelze vyříditi v' nesporném řízení, jest dle § 50 čís. 3 i.n . příslušným
výluoně soud sborový, Jelikóž pak jde o výlučnOltpravomoc, nelze se
v tomto případě vzhledem na § 104 j. ·n. jiné pravomoci podrobiti a proto
právem rekursní soud posavadní řízení před okresním soudem zahájené
a vedené PO rozumu § 477 čís. 3 a 478 odstavec prvý c, ř. s, jako zmatečné zrušil a žalobu odmítl.
Čís. 1991.

Nejde o věc nepatrnou, byla-li po zaplacení zažalované pohledávky
obmezena prosba žalobní na útraty 100 Kč převyšujíc/,
Není ,třeba, by již v žalobě byla I i s t i n n ě prokázána též plná moc
zmocněnce ku dohodě o příslušnosti.
CRozh. ze dne 14. listopadu 1922, R í 1273/22.)
Kupní smlouvu uzavřel žalovauý kupítel tím způsobem, že odevzdal
svému SYnu formulář kupní sun.louvy, opatřený razítkem kupitelovým
a dolo·žkou: »Obě strany podrObují se ve sporech příslušnosti okresního soudu v Te plicích «, syn pak formulář doplnil a jménem otce podepsal.
Žalobu o zaplacení kll'pníceny, obmezenou pozdě-ji na útraty, podal
prodatel u okresního soudu v Teplicích. Námitce místní nepříslušnosti
s o II d p r v é sto, I i ce vyhověl a žalobu odmítl, maje za to, že pouze
procesní plná moc opravňUje ku dohodě o příslušnosti. R ok u r sní s o u d
zamítl námitku místní nepříslušnosti. Důvod y: Nelze o tom pochybovati, že žalovaný spl no mocnil svého syna k uzavření sunJo,uvy dle obsahu
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závěrečného listu tudíŽ i k dohodě o příslušnosti, to Bm spíŠe,
z doložky o příslu'šnosti plyne pro žalovaného prospěch. Úmluva o. dOhodě
byla již v žalobě písemně prokázána tím, že byl předložen závěrečný list.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Především rozhodnuto kladně uo:tázce, nadhozené žalovaným" zda
tento dovolací rekurs je vůbec přípustným. Mylně odvolává se žalovaný
v tom směru na ustanovení § 453 odstavec druhý c. ř. s., dovozuje, že
jde o věc bagatelní, v níž další rekurs proti rozhodnutí .druhé sto,lice
je nepřípustnÝm (§ 517 c. ř. s.). Ustanovení toto předpokládá, že obmezen
byl peníz nebo hodnota sporného předmětu na 100 Kč nebo po d ně, ale
vždy na částku, jež dle § 448 c. ř. s. může býti předmětem řízení bagatelního. Tomu však není tak, když po zaplacení zažalo.vané částky byla
prosba žallobní obmezena na útraty, jež se pak stávají hlavním předmětem
sporu, v,ěcí samou, a útraty tyto hranici § 448 c. ř. s. převyšují, jak
patrno ze spisů a zvláště z předložených seznamú útrat a rozhodnutí
prvého soudce o nich. Ve věci samé není dovolací rekurs důvodným.
Dohoda o příSlušnosti není úkonem procesním, nýbrž obyčejným úkonem
smluvnim mimo spor. Syn žalovaného jako jeho: zmocněnec ujednal
dohodu tím, že dai vyplněný formulář kupního lístku, opatřený razítkem
vytištěným jménem žalovaného a doložkou o příslušnosll a jemu k cíli
nakupování lnu o:tcem odevzdaný, žalobcem podepsati a sám jej podepsal
jako OtClIV zmocněnec. Tímto jednáním ujednána výslovná dohoda o pří
slušnosti, nebol žalovaný sv,ým zmocněnc",n, ji výslovně nabídl a žalobce
svým podpisem ji výslovně přijal, přijav obsah kupního lístku, v němž
prorogační doložka byla výS'lovně uvedena. Nelze proto o tom mluviti,
že dohoda o příslušnosti nastala pOllze mlčky. Ze skutkového podkladu
ujednání 10110 dále plyne, že syn žalovaného byl sp/[nomocněn nejen
k nákupu lnu, nýbrž i k ujed,nání smlouvy o příslušnosti, když mu otec'
sám odevzdal za účelem nákupu lnu kupní 'lístky, opatřené doložkou
prOrOgaClll. Podpisu žalovaného na smlouvě proroga'ční nebylo proto
třeba. Zalo,vaný nenamítá, že tato prorogační smlouva nebyla v čas při
podání žaloby ustinně pmkázáná, vytýká však, že měla býti listinně
se žalobou prokázána též plná moc zmocněnce k jejímu ujednání. Toho
však zákon v ustanovení § 104 i. n. ne'žádá a proto toho nen! třeba.
Tam, kde to zákon žádá, je povinnost tato: výslovně uvedena a nelze proto
povinnost tu ukládati tam, kde uvedena není (§ 87 a) posl. věta j. n.).
Je-Ii plná moc spornou, je na stranách, aby dle zásady § 179, c. ř. s,
za sporu uved'ly skutkové okolnosti a důkazy, k ní se vztahující, a dalY
tak podklad k rozhodnutí o otázce té.

Čís. 1992.
Přislušnost

dle Il§ 81, 91 a 95 j. n. nevztahuje se li žalobě o splnění
závazku osohou třeli.

odbřemeňovaciho

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922. R I 1317122.)

Manž~lé B-?vi domáhali Se na Milanu I( -ovi splnění závazku, postarati
se, by zastavlll pravo, váznoucí na jejich domě pro pohledávku Ludvíka
fl-a, bylo yymazáno. Zalobu zadali lla okresním soudě, v jehož obvodě
jest D:,movltost. Zalovaný vznesl námitku místní nepříslušnosti, jíž s o u d
p r v' e s t.o II c e vyhověl a žalobu odmítl maje, za to, že ža1<;ba nespadá
pod § 81 J. n. Re k u r sní s o II d námitku místní nepříSlušnosti zamítl,
shledav příslušnost prvého soudu opodstatněnou iasnýmdoslovem § 91
a § 95 j. n., jenž se odvolává na ,§ 81 j. n.
Ne j v y ŠŠ í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Podle §§ 81 a 91 j. n. dlužno žalobu, domáhající se ro"sudku že nemovitý sta!ek je prost věcného práva, na něm váznoucího, nebo Že právo
to jest zruseno, vznésti na soudě, v jehož obvodu statek nemo:vitý leží,
a lze s žalobou o zrušení (výmaz) práva zástavního spojiti žalobu o určení
že pohledávka, zástavním právem zjištěná, není po právu. O' takovo~
žalobu nejde v tomf,o: případě. Zalobci nedomáchají se žalobou přímo odstranění knihovních pohledávek nebo zástavního práva v' pozemkové
knize váznoucího, a nemohli by to proti žalovanému Milánu K-ovi ani
učiniti, nebol pohledávky váznou v pozemkové knize pro .osobu jinou:
žalobci nežádají, by procesní soud rozsudkem vyslovil, že ony poMedávky
nebo zástavní právo nejsou po právu, a netvrdí, ie tato břemena po
právu nejsou. Domáhají se na žalo:vaném splnění osobního závazku jejž
vůči nim převzal smlouvou, v žalobě uvedenou, že totiž postará se 'O' to
aby zástavní právo, za pohledávky Ludvíka li-a na jejich domě váznoud
bylo v pozemkové knize vymazáno. K'dyby (~ žallobě manželů B-ových
vyšel rozsudek, jim příznivý dle žádosti žalobní, nemohli by pod'!e tohoto
rozsudkn žádati cestou exekuce přímo za výmaz práva zás,tavního v pozemkové knize dle § 350 ex. ř., nýbrž mohli by pouze navrhnouti povolení
exekuce proti žalovanému MHánu K-ovi k vynucení jeho odbřemeňovací
povinností.
Čis. 1996.

Do usnesení odvolacího sondu, jímž nebylo vyhOVěno odvolání, napa.
dajicimu rozsudek prvého soudu pro zmatečnost, není rekursu.
(Rozh. ze dne' 14. listopadu 1922, R I 1323/22.)

°

Do rozsudku I' r v é ho, s u d 'u vznesla žalovaná odvolání pro zmatek
dl~ čfs. 4 § 477 c. ř. s. O' dv OI a c í s o u d odválání nevyhověl, neshledav
vytku zmatečnosti opodstatněnu. Ne j v y Š š í s·o n d odmítl rekurs.
.
Důvody:

Zalovaná vznesla do rozsudkuprvého soudu o,dV'olání z důvodu zrna.
tečnosti § 477 čís. 4 c. ř. s. Usnesením soudu odvola'cího v zasedání neveřejném podle § 471 čís. 5 a § 473 c. ř. s. bylo o tomto odvoláni m,zhodnuto tím způsobem, že odvo'lání nebylo vyhověno a rozsudek prvého
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by I potvrzen.-- -P-f'G-ti..--t.G-mtlt..g . . . .USll,e.&€-Hf.....9-8-Ga{a----J'ba-Ie-rn-ná -rekurs; :
tento jest nepřípustným, nebo! v § 519 c. ř. s. jest výlučně uvedeno,
kterých, v odvolacím řízení vydaných usnesení odvolacího soudu re'kul'"
lze podati, aniž tam uvedena jsou usncsení, jimiž nebylo vyhověn{),
volání, vznesenému z důvodu zmatečnosti. Rekurs byl tudíž p{)dle §
c. ř. s. odmítnut, což se mělo dle § 528 c. ř. s. státi již v první 10,"uh,"
stolici.

SOll clll

Čís. 1994.

Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
Doručena-li výpověd vlastníku i ohledně půdy, na niž sám nelho!;PQda!'i,
neni oprávněn z tohoto důvodu ku stížnosti na výpověď.
<Rozh. ze dne 14. listopadu 1922, R I 1327/22.)

o k r e sní

hospodařídmu

°

s II d doručil výp{)věď Státního pozémko:vého úřadn
vlastníku. Rek u r sní s o udku stížnosti vlastníka

pověď

zamítl.
Ne j v y -š š í s o II d -změnil napadené usnesení v ten smysl,
stížnost vlastníkovu do usnesení prvého s{):udu a zachoval
v platnosti mimo jiné z
důvodťJ:

Dle stížnosti má Plý vlastník valnou většinu vildy (9 dvorů z 10)
propachtovánu a není prý ohledně půdy, na které sám nehospodaří, k výpovědi pasivně legitimo,ván. Tato náJmitka nemůže však vésti k .zamil:nútf·}
výpovědi. Nehospodaří-li vlastník na tom kterém dvoře sám,
ovšem Státní pozemkový úřad moci provésti e10ekuční vyklizení dle
n. zn. náhr. zák., dokud nedá výpověď oSúbě na něm hospodařící, ale"
tím se neděje vlastníku žádná újma a nemá tedy příčiny ku stížn{)sti
(§ 9 nesp. říz.); chyba ta stihne jen Státní pozemkový úřad, ale vl<o<."lk
není opr,ávněn, aby zájmy jeho hájil, jemu nepřísluší domáhati se toho,
aby výpovčď hospodařící osobě dána byla. Ohledně dvorů, jež má propachtovány, platí výpoveď jemu daná jen jako výpověď doručená vlastníku (§ 18 odst. 2), tomuto ale, pokud není sám zároveň osobouho~po
dařící, stížnost vůbec nepřísluší (§ 20.).
Čis. 1995.

i ž š í s o 11 d y vyhoivěly žaíobě proti eráru na náhradu škody, ,o d'v oI a c í s o u d z těchto d ů vod ú: Po.dle §§ I, 2 zákona ze dne 9. srpna
1908. čís. 162 ř. zák. zavázán jest řidič i vlastník stlostroje k náhradě
škod], po rozumu li 1323 ob'č. zák., leda že by dokázal, že škodlivá událost
zpúsobena byla vinou třetího, nebo vlastní vinou poškozeného nebo že
ani náležitou opatrností při vedení a ovládání stroje odvrácen~ býti nemohla, anebo, že škodnou událost nelze odo:V02lovati od zvláštního uzpů
sobení automohilu. Procesní soud prvé stolice správně vystihl, že se
tento ditkaz žalovanému eráru nezdařil. Soud prvé stolice zjistil, že úraz
automobIlem se stal, že řídič silo·stroje jel nedosti opatrně, ježto předjel
těsně vedle vozu a koně, že mezi autem a povozem žalobcovým byl
II

voln~Tm

prostor Jen asi X m širok-y,

Řidič automobilu jedná neopatrně, předjiždi-Ii povoz na nevh{)tlném
místě

zcela

těSně při

'konlch a vozu.

ač

silnice, po níž autom-obil žalova-

ného eráru i ža10bce jeli, v místech těch je širokou erární silnicí. Svědek
f. seznal výslovně, že automo'bil byl naložen vysoko bednami, že po
straně silnice byly stromy. a že proto automobil nemohl se více uhnouti
na 'Ievo. Kdyby automobil nebyl býval tak vysoko naložen, byl by se
mohl více na levo uhnouti a nebylo by pravděpodobně k úrazu došlo.
Správně uvedl prvÝ soud, že úraz koně jest v příčinné souvislosti se způ
sobcm, ja~ÝIill automobil byl naložen, a že řídič musel věděti, že autem,
takto nalo·zeným, muže bezpečně předjetí povoz žalobcův jen na takovém
místě silnice, kde tomu nevadí stromy, a že měl, chtěje předjeti, vyhledati si k tomu místo příhODnější. Že kuň žalob-cův hYl lekavým, jak
:::alovaný erár tvrdí, není ničím dokázáno, žalovaný erár sám v tom směru
ve sporu ditkazu ani nenabídl, tím ménědllkaz provedL Nebylo] také zapotřebí, by v tomto případě dával žalobce řidiči auta znamení k zastavení,
neboť kůň se nep)ašil, jevil pouze neklid, což je u zvířete a zvláště u koně
zcela pochopitelno, - následkem pří1lšného rachotu těžkého automobilu,
jenž nehylobmčí opatřen, a což přimělo žalobce k tomu že zavčas držel
koně II huby za uzdu. Když pak auto přijelo až k němu' nesplašil Se 'kM
ani v tomto, ·okamžiku, nýbrž vyhodil pauze. zadníma dohama a jen tím,
že auto jelo v uvedené vzdálenosti jen asi % m od povozu a koně, stalo
se, že kúň automobil při tom zasáhl a tak do styku s nílill přiš.eJ. By!
i žalovaný jel rychlostí vůbec přípllstnou, menší' než 45 km a při před
jíždění povozu žalobcova značně zmírněnou, nebyla jízda ta Ci) do směru
s nedostatečným zřením k okolí opatrnou,.když automobil jen ve vzdálenosti asi % m povoz pře.djížděJ. Toto neopatmépřibJížení se silně
hřmotícího automobilu až na tuto' vzlálenost při dostatečné šířce silnice
zavinilo tedy úraz koně, nebo! způsobilo, že kůň, vyhodiv nohou, dostal
se do kola automobilu.'
. .
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchlo:
dí,vodů:

Pokud ide o dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. byla žalovaná, p~ová

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922, Rv I 236/22.)

dějíc jej, povin,na vycházeti ze skutkového děje, kierý dovolací soúd vzal
za základ svého rozho:dnutí. ~ohoto základního pravidla dovolatelka

Žalobce jel s naloženým povozem po široké státní silnici a, postřehuuv
za sebou blížící se v{)jenský automobil, vyhýbal se s vozem na pmvo.
Automobil, jenž byl plně naložen, projížděl těsně (asi % m) po levé ·stnaně
vozu, při čemž zachytil zneklidněného koně a těžce h{)Poranil.ob.a

nedbá, jelikož svůj názOr, že odvolací souď posoudil věc po právní stránce
nespr.ávně, opír4 o skutkové o'kolnosti, jí ~;amo:u; v dovolání upravené,
které jsou v o.dporu se Zjištěním skutkovým odvolacího soudu. Tím odpadá nutnost vyvraceti podrobně jednotlivé výtkÝ dovolání proti právCivil ni

roz~(,jdnun

IV.
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ním II n <ÍZOf'll napadenéh-o -H_tffilbr.-J,elr-t1-dvmr-r,rn:h--dlITžTm-'se-zrriIriltT'Teprve v dovolání se poukazuje k tornu, že se žalobce nesprávně'
na pravD místo na levo. Prvý soud odůvodnil věcně správně, proč zalOCICe.
jenž vezl na voze uhlí, uhnu) na pravo, a právě z tohoto dli vodu "',~,.,... ,
jak nevhodné místo si zvolil řídič automobilu, když povoz žalobcův
jížděl. Sedě na automobilu mohl se svého místa na rGvné silnici s volnÝm
rozhledem pozorovati, že v tom místě má silnice na levé straně hlubší
svah, a proto tato okolnost, z které mohl usouditi, že vyhnuti bude těžké
měla ho při bedlivé pozornosti přiměti k rozhodnuti, aby v tom místě
nepředjížděl povoz žalobcův. Není dále nikterak zjištěno, že vozidlo
starším nákladním automobilem, který mohl vyvinouti maximálně ryl:h!'ost.···
12 km, ,naopak jest však zjištěno, že automob(I jel po silnici rychlostí
12-14 km za hodinu, již řídič, blíže se povozu žalobcO'vu, zmírnil na
8 km. Vzhledem k tomu, a poněvadž dle zjištění odvolacího soudu nebyl
automobil opatřen Dsvédčen~m, že nemůže vyvino:uti větší ry.chlost než
25 km za hodinu, právem 'byla věc, o niž tu jde, posouzena dk,§ 1 a 2
zákona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák., jelikož tu není podmínek
§ 5 téhož z8ko·na.

námah v~ břemen, a podrobiti se všem strastem, s ním spojeným, až na
konec Zlvota proti svému přirozenému ženskému povoJání (viz judikát
nejvyššího soudu vídeňského čís. 184). Uváží-li se k tomu že dle zjištění
nižších soudů žalobkyně v měšfanské škole se učila velmi dobře že však
když vyšlo na jevo, že žalovaný s ní tělesně obcoval, bYla n~cena pr~
uvarování polwršení školu opustW, čímž zajisté byla připravena o možnost dalšího vzdělání, a tím o snazší a výhodnější výdělkové zaopatřeni,
a - vezme-Ii se dále zřetel k tomu, že za poměrfl nynějších i dívce
mravně bezúhonné a pohlavně zachovalé jest -nesnadno výhodně se provdati, nad to pak dívce, o níž se lidé dověděli, že byla pohlavnč zneužita, nelze při znehodnocení měny, které obzvláště v době vydání rozsudku prvého soudu bylo značné _. pokládati obnos žalobkyni přisouzený
za příliš vysoký, a právní názor odvolacího soudu, potvrdivšího rozsudek
prvý, hledíc ke všem o·kolnostem případu za nesprávný (§ 273 c. ř. s.).
Čís. 1997.
Bezpečnostní

Čís. 1996.

PovinnOSt· svůdce ~ náhradě za zmenšenO'u vyhlídku na sňatek
obč. zák.l.
(Rozll. ze dne 14. listopadu 1922, Rv I 237/22.)

J~ozh.

(Ii
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Žalovaný odsouzen byl právoplatně pm, zločin po'dle § 127 tr. zák., spáchaný na žalobkyni, která v době činu nemilla ještě 14 le-tv,ěku. Žalobě
o náhradu za zmen§enou vyhlídku na sňatek bylo vyhověno s o u d y
vše c h tří s -t o 1i c a přiznáno žalobkyni z tohoto důvodu 20.000 Kč,
N e j v Y š š í m s o u cr e m z těchto
dllvodů:

Rozhodnutí o dovolání spočívá ve zodpovědění otázky, zda přisouuní
Kč žalobkyni jako náhrada škody za zhoršenou vyhlídku její do .
budou'cnosti a za zmenšenou -možnost sňatku není upřilišněno. Po této
stránce uplatňuje žalovaná stmna dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., a tu
dlužno přisvědčiti o.dvolacímu soudu, což ostatně ani dovolání přímo nepopírá, že lljma žalo·bkyni způsobená- opravňuje ji vedle § 1328 obč. zák.
d5máhati se za ni náhrady na žalovaném, který byl rozsudkem krajského jako porotního soudu uznán vinným, že na žalobkyni, ač jí nebylo
ještě 141et, předsevza! mimomanželskou soulo~ (§ 127 tr. zák.). Odvolací
soud v souhlase se soudem prvým na základě zjištěných okolností má za
prOkázáno, že tr-estným činem žalovaného zmenšila se p-ro žalobkyni vyhlídka na zaopatření sňatkem, a proto sluší za to míti, že tím nastalo podstatné zhoršení jejího hospodářského postavení. Mohlaf by podle obyčejného běhu věcí počítati s tím, že se provdá, a tak dojde zaopatření
(§ 91 obč. zák,), tato vyhlídka do budoucnosti jest však vinou žalovaného
zkrácc-na. Tím jest žalobkyně obmezena ve svém hospodářském životě,
musí po případě vyhledati si výdělkové povolání, podjati se všech leh.o

20.000

op-a tření na místních drahách.
ze dne 14. listopadu 1922, Rv I 579/22.)

Při

přejezdu místní ·dráhy Kolín-Čerčany, ne'chráněném závorami,
Se povoz žalobců s vlakem místní dráhy, při čemž byly koně poraneny a vůz rozbit. K žalobě o náhradu ško'dy proti dráze uznalp r oe e s ll- í s o udp l' V é s t o! i c e náhradní nárok co do- polOvice důvo
dem po právu, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů v u d y: Prvý soud
odsoudil žalovanou stranu k náhradě polovice zažalované škody, maje
za to., že také dráha -nehodu zavinila, a shledává toto spoluzavinění pouze
v tom, že na přejezdu nebyly zřízeny ochranné závory. Podle názoru
r>rvého soudu není dráha přes to, že její dozorlčí orgány neuznaly potřebným, naříditi zřízení závnr, zbavena zvláštního ručení podle nařízení
ze dne 16. listopadu 1851, čís. I ř. zák. z roku 1852 a ze dne 14. září 1854,
čís. 238 ř. zák. Prvý soud neuvedl, () které předpisy těchto nařízení svůj
názor opírá, má-Ii však na zřeteli ustanovení toho druhu jaká jsou obsažena v ~,§ 17 a 41 provozov.acího řádu ze dne 16. listo~adu 1851, čís. 1
ř. zák. z roku' 1852 přehlíží, že pro stav-bu a provoz místnich drah, o jakou
v tomto případ'ě jde, platí výjimečná ustanovení, dle nichž je dráha povinna zříditi závorcv u přejezdů pouze tam, kde to bylo shledáno nutným
a nařízeno minist erstvem železnic (zákon ze dne 31. prosince 1894, -čís. 2
ř. zák. z roku 1895). Pokud jde o místnídiráhu: KoHn-Čcrčany, bylo v § 4
odst. 2 koncesní listiny ze dne 10. května 1899, čís. 88 ř. zák. výslovně
stanoveno, že v příčině provo·zu bude se moci od bezpečnostních opatření
předePsaných v prov-ozovacím řádě železničnim upustiti, pokud ministerstvo železnic shledá, že se to může povoHti hledíc ke zvláštním dopravním a provozním poměrům, zejména ke ~mírnění jízdy, a že pak
budou míti platnost zvláštni předpisy, které vydá ministerstvo železnic.
N,ebyly-li tedy u přejezdu, na kterém srážka nastala, zfízenyochranné
zavory, nelze zavinění dráhy z tohoto domnělého opomenutí Vyvozované
odůvodňovati pO.ukazem na všeobecné předpisy nařízení, jiohž se prvÝ
soud -dovolává, nýbrž bYlo by nutno, by strana žalující tvrdila a dokásra~il
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zala, že závory nebyly zříz-el1YPř:es16C;-,ZerrfffiiSfi~fVr;Zill~'CzfLzent'
iich nařídilo. To nebylo ve sporu ani tvrzeno. ani zjištěno. Není tn tedy.
opomenutí, pro které hy dráha ručila za ško:du žalující stranc způsobenou;
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
DÍ1vody:
DovoJání, v nemz uplatňován ~e ]Jouze dÍ1vod čís. 4 § 503 c. ř. S.,
nelze uznati důvodným. Dovolatelé pokládají mylným mínění soudu odvolacího,že místní dráha jest po:vinna zříditi závory u přejezdů pouze tam,
kde ministerstvo železnic to nutným shledalo a nařídilo, a že nelze dráze
přičítati zavinění na srážce, Vývody dovolacího spisu však nejsou způso- .
biJé, by vyvrátily správné a náležitě odůvodněné mínění odvolacího
soudu. Dle § 41 provozního řádu ze dne 16. 'listopadu 1851 ,čís. 1 ř.
z roku 1852 a dle § 10 d) zákona o koncesování železnic (nařízeli\í ministerstva obchodu, živností a veřejných staveb ze dne 14. záři 1854, čís. 238
ř. zák.) hlavní dráhy jsou povinny, opatřiti přejezdy ochrannými závorami. Podle skutkových zjištění nižších soudů však neho:da nestala Se na
přejezdu dráhy hlavní, nýbrž dráhy místní, zřízené podIO list~nÝ o koncesi ze dne 10. května 1899, čís. 88 ř. zák. Když tato listina byla vY'dána,
platil o místních drahách zákon ze dne 31. prosince. 1894, čís. 2 ř. zák.
z roku 1895. Dle článku I. tohoto zákona ministerstvo mělo upustiti od
ochranných opatření při pro:vozu místní dráhY' potud, pokud je to pří
pustno dle úvahy ministerstva vzhledem na zvláštní poměrY'. Podobné
ustanovení obsahuje též čl. II. pozdějšího zákona o místních drahách ze
dne 8. srpna 1910, čís. 149 ř. zák. Z těchto zákonných předpisů vlyne, že
při místnkh drahách není třeba, užiti všechna bezpečnostní opatření, nařízená provozním řádem z ro.ku 1851, a zákonem o: koncesování železnic
z r. 1854. V zájmu existence místních drah a vzhledem na nutnost jejich
pro obecenstvo dlužno omeziti požadavek bezpečhostních opatření, nebol
jest nutno, umožniti stavbu i p'rovoz rrnístuích drah, jež zvláště v' odlehlých krajinách poskytují npecenstvu značné výhodY'. Vzhledem na nízké
příjmY' jejich jest nutno, by stavba a provoz jejich nebyl spojen s výlohami nepoměrně vysokými. To není v odporu s předpisy občanského
zákona o povinnosti k náhradě škody. Dle §§ 1297 a 1299 obč. zák. dopouští se zavinění, kdo opomine takový stupeň péče a pozornosti, jaký
lze předpokládati při obyčejných schopnostech, a pokud jde o zaměst
nání, při němž zapotřebí jest zvláštních odbornýoh znalostí a mimořádné
pbče, kdo nevynaloží nutné péče a neužije potřebných zvláštních znalostí.
Místní dráha nedopouští se tedy zavinění, kdY'ž vynaloží nutnou péči a
užije potřebných zvláštních znalo$tí v míře dostatečné, by! i neužila,
jak v § 17 provozního řádu Ze' dne 16. listopadu 1851 nařízeno jest drahám
h.lavním, všech prostředků, jež zkušenost a věda poskytuií, aby při provozu zabráněno bylo nehod·ám. Dle § 1297 ohč. zák. dlužno u obecenstva
krajin, jimiž ,místní dráhY' probíhají, předpokládati takový stupen po:zornosti, jehož je Heba, bY' ušlo nebezpečí, spoj.enému s provozem železničním přirozeně i tenkráte, kdyžpodnlk železniční užije vší možné opatrnosti. Nižší soudy ovšem zjistily, že v bezprostřední blízkosti místa
nehody je velký cukrovar,s velmi značnou frekvencí vázovou a že
i město I\. je na blízku; al.e podle· posudku slyšEmých znalců, jejž nižší

soudy vzaly za základ svého __ rozhodnutí, užila dráha dostatečnirch bezopa tření, i když vezme se zřetel na ono skutkové zjištění,
takže nebylo nutno, zříditi II přejezdu závory a v opominutí zřízení jich
Delze spatřovati zavinění dráhy. Podle druhého odstavce § 4 listiny () koncesi místní dráhy kollnsko-čerčanské tato dráha nebyla vázána bezpeč
nostními předpisy i)rovozního řádu ze dne 16. listopadu 1851 a zákonem
o železničních koncesích z roku 1854, pokud ministerstvo železnic to
uznalo přípustným. Poněvadž dle § 1296 obč. zák. pJati domněnka, že
škoda nastala bez zavinění strany druhé, žalo,vaná strana nebyla povinna, v tomto sporu dokazovati, že ministerstvo uznalo přípustným, nezřizovati závor u přejezdů, nýbrž žalobcové byli povinni podati dÍlkaz,
že ministerstvo železnic uznalo nutným, abY' místní dráha kolínsko-čer
čanská olpatřila přejezdY' závorami, a že jí to nařídilo: dovolate,lé vzhledem na to nGprávem prohlašují okolnost, že ministerstvO' toho nenařídilo,
za lhostejnou. Mylným jest mínění žalobců, že ministerstvu nemÍlže býti
známo? kde který přejezd dráhy jest bez závor nebezpečným osobám
a majetku; vždy! dlužno předpokládati, že ministerstv·({ rozhoduje na
základě spolehlivého zjištění skutkových okolností pro rozhodnutí důle
žitých, zvláště pak na základě ohledání místa znaleckou komisí. Mylným
konečně jest mínění dovolatelů, že mi.nisterstvnželeznic jest pouze součástkou dráhy neh jejím orgánem, a že tedy dráha ručí za opomenutí
ministerstva, naříditi opatření přejezdů závorami. Ministerstvo železnic,
rozhodujíc O tom, zdali a jakých bezpečnostních opatření dráha má užiti,
nejedná jako orgán nebo majitel dráhy, nýbrž vystupuje ~ bez ohledu
na to, zdali jde o dráhu soukromou -či státní, naproti ní jako orgán státní
moci ve výkonu výsostního práva státního, zákonnými předpisY' jemu

pečnostních

uděleného.

Cls. 1998.
Zákon ze dne 17. prosince 1919, čís. 17 sb. z. a n. na rok 1926, o služebnicI! poměreCh trvale ustanovenýCh zřízenců a cestářů okresních zastupitelstev v ČecháCh a okresních silničních výborů na Moravě a ve
Slezsku.
Pokud jest okresní cestář plně a trvale zaměstnán.
Zaměstnán jest pouze ten, kdo při okreSn plně a trvale pracuje po celou
v jeho oboru platnou pracovní dobu, Múže ovšem míti i vedlejší zaměstnání.

Ustanovení '§ 3 o přídělu jiných prací nesměřuje k tomu, by zjednány
byly zákonné podmínky pojmu trvalého zřízence, nýbrž k tomu, by postaveni to, jednou již nabyté, bylo zřízencí zachováno.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922, Rv I 597/22.)
Okresní cestář domáhal se na okresní správní komisi vyplacení služného podle zákona čís. sb. 17/1920. Zalovaná namítla proti žalobě mimo
jilié, že žalobce není ]Jrací cestářskou plně a trvale zaměstnán·. P r 0cesní soud prvé stolice žalo;bu zamítl. Důvody: Uváží-Ii se,
že znalci vzali odhadnutou práci v mezích maxima konané práce, že na
některé práce přibírají se zvláštní dělníci, že přihlíželi k silnici jakožto
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frekventované, že posle.rlní 4 lPi-a n~.sUni.c.i z1~rějí neb-j4-G----a---žc---po
celých posledních Hl let na státních silnicích v okresu nebylo třeba prohazovati sníh, jest skutečně konaná práce, odhadnutá na 164 dnů pracovních, odhadnuta ještě příliš vysoJw a nabyl proto soud přesvědčení,
že žalobci k vykonání všech prací na sIlnici stačí 3 pracovní dny v týdnu,
že také žalobce nejvýše po tři pracovní dny v týdnu jako cestář je skutečně zaměstnán, že cestářské práci věnuje- nejvýš :polovici své pracovní
doby v roce vůbec, že tedy není prací cestářskou pIne a trvale zaměstnán
po celých šest dnů pracovních v týdnu, denně 8 hodin, to tím méně, ježto
nesPC1rným jest, že žalobce jest se svou manželkou spoluvlastníkem chalupy v fl. s pozemky ve výměře 1 ha 23 a 73 m', ježto doznal také, že
na pozemcích těch žalobce se svou rodinou pracuje, že však tato činnost
hospodářská není normálním a trvalým zdrojem jeho výživy a základem
jeho existence, a nabyl soud přesvědčení, že touto druhou praci jest žalobce zaměstnán v druhé polovici pracovní doby, tedy také po 3 pracovní
dny v týdnn. Z toho., co uvedeno, vychází, že žalobce jako cestář V' okresu
není plně a trvale zaměstnán po celou pracovní dobu a že jeho. cestářská
služba není jeho stálým a výhradným povoláním. O d vol a c í s o u d
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Po,dle § 3 zákona ze dne 17. prosince 1919,
čís. 17 sb. z. a n. z r. 1920 je zřízencem podle tohoto zákona ten, kdo
jest u okresu plně a trva.!e zaměstnán tak, že jeho služba joe jeho stálým
a ví'hradným povoláním, které musí konati po celou v jeho oboru platnQU pracovní dobu. Podle § 11 téhož zákona příslušeií příjmy služební,
tam uvedené, zřízenciIill, při nkresu trvale a plně zaměstnaným. Z toho
je vidno, že zákon klade zvláštní důraz na požadavek plného zaměstnání
a že k pojmu trvalého zřízence ve smyslu zákona nestačí, že je zřízenec
u okresu zaměstnán trvale a stále, že je zřízencem definitivním a že
zákon nespokojuje se s tím, aby zaměstnání u okresu bylO' jeho povolán;m
hlavním, nýbrž žádá, aby povo:lání to bylo výhradným. Tím není ovšem
řečeno, že by zaměstnanec takový nesměl míti nějaké vedlejší zaměstnání
nebo vedlejší pramen výživy; je však třeba, aby ve své službě okresní
byl plně zaměstnán. Žalobce sám opíral žalobní nárok o: to, že je ve
službě cestářské plně zaměstnán, že musí službu tu konati po celou pracovní dobu, totiž zákonnou dobu 8 hodin dennč, poněvadž trať měří 6'6 lom
a § 8 služebního řádu hyl změněn zákonem o 8hodirrné době pracovní.
Uchylují se tedy vývody žalobcovy v řízení odvolacím od jeho původ
ního stanoviska. Názor odvolatelův, v řízení odvolacím uplatňo'van~-, že
je žalobce považovati za trvalého zřízence okresního ve smyslu citovaného zákona i tehda, kdyby své povolání nekonal po celou zákonnou
pracovní dnbu a že by okresní zastupitelstvo bylo d.1e § 3 cit. zák. jen
oprávněno; uložiti mu na zbytek pracovní doby ještě nějakou jinou práci,
jeho schopnostem odpovídající, je nesprávným. Záko'n směřuje ovšem
k tomu, by bylo zlepšeno hmotné po·stavení okresních zřízenců, neposkytuje však hmotných výhod všem zaměstnancům okresním bez ohledu
na jejich pracovní dobu, nýbrž jen těm, kdož se službě té věnují plně a
cele, a vztahUje se jen na ty ze zřízenců j,iž ustanovených, kteří v době,
kdy zákon nabyl účinnosti, vyhovovali již podmínkám § 3 zákona (argum.
slova »zřízencem podle toholo zákona jest ten, kdo jest zaměstnán .... ).
Tomu nasvědčuje také zpráva ú1stavního v$Tboru o návrhu na úpravu služebních poměri! zřízeuců obecních a okresních ze dne 15. prosince 1919
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tisk 2010, v níž se praví, že osnovy zákonů poskytUjí obcím, okresům
a silničl1Ím 'výborům záruku, že zřízenci, kterých se úprí}.va týká, musí
ktmati plně svnu p{),vinnost a že cestáři musí pracovati na silnicích plnou
pracovní dobu. Ustanovení § 3 zákona o přídělu jiných prací nesměřuje
k tomu, by takto byly teprve zjednány podmínky, vyžadované k pojmu
trvalého zřízence okresního, nýbrž aby postavení to jednou již nabyté,
bylo zřízenci zachováno.. Jelikož žalobce v čase, kdy zákon nabyl účin
nosti ve službě okresní plně zaměstnán nebyl, nevztahuje se na něho
usta~ovení § 25, odstavec druhý cit. zák., nárok žalobní není odůvodněn
a byl právem zamítnut.
Ne j vy Š š í s c· II d nevybovčl dovolání.
DůvodY:

S právního hlediska vyložil odvolací soud zcela správ,ně ustano,veuí
zákona, o nějž jde, a dlužno jeho výkladům přisvědčiti. Zákon ustanovuje
v § 3, kdo jest zřízencem dle zákona. Žádá nejméně zásadně, aby byl
zřízencc u okr,esu trvaJe a pInč zaměstnán po celou pracovní dobu, v jeho
ohoru platnou. Jen trvale a plně zaměstnaným zřízencům příslušejí příjmy
v zákoně uvedené (§ 11 zák.). Jde-li o zřízence již ustanovené, musí býti
splněny předpoklady § 3 v době, kdy zákon nabyl účinnosti, má-li se na
ně vztahovati. Správr.ě uvádí odvolací soud, že ustanovení § 3 ,zákona
o přídělu jiných prací nesměřuje k tomu, aby takto byly teprve zjednány
podmínky vyžadované k pojmu trvalého zřízence, nýbrž aby po·stavení
to, jednou již nabyté, bylo zřízenci zachováno. Svědčí tomu zařadbní
tohoto ustanovení ihned za prvo uvětu § 3, 'y níž' 'jest vymezen pojem
zřízence dle' zákona. Kdy je zřízenec dle zákona zaměstnán, rozhoduj.e
tnlikn zákon a nelze tudíž přisvědčiti vývodům dovolání, pokud se od
tohoto jediné správného hlediska odchylují. Záknn žádá zejména, aby byl
zřízenec plně a trvale zaměstnán, tedy skutečně zaměstnán. Ve zprávě
ústavního výboru se v tomto směru uvádí, že zákon žádá na cestářích,.
jimž poskytuje úpravu jejich poměrů, aby na silnicích pracovali po plnou
pracovní dobu. Za,městnán jest tedy pn zákonu ten, kdo. při okresu plně
a trvale pracuje po· celou v jeho o/loru platnou pracovní dobu; jinak
nelze pojem »zaměstnán« vykládati. Nelze tedy souhlasiti s vývody dovolání. pokud se odchylují od toMto stanoviska. Dovolání se odvoláv~
na § 10 služ. ř~du jenž však stanoví, cituje-li se, lúplně, že cesttlř se ma
pouze své službě 'věnovati a nesmí míti takové vedlejší zaměstnání. jež
by ho od prací mu uložených zdržovalo. Ustanovení to Se shoduje teíly
v podstatě s §em 3 cit. zák. Již odvolací soud správné uvedl, že není
vyloučenQ, že by zamčstnanec nesměl míti nějaká vedlejšÍ i, zaměstnání 'nch
pramen výživy, je však třeba, aby ve své. okresní službě byl plně zaměstnán. Plné zaměstnání v okresní službě jest základním předpokladem
služebních příjmů dle § 11, žalobce nebyl však v této službě plně zaměstnán a není proto uplatněný nárok po práVl) (§ 3, ll, 25 zák.).
Čís. 1999.

Manžel »nezvěděl" ještě o těhotenství manželky, měl-li pouhé vzdálené
zakládající se na pověsteCh v lidu.

podezření,

<Rozh. ze dne 14. listopadu 1922, Rv I 693/22.)
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Proti žalobě manžel_q D nenlatno~ti. mallŽ.!.:.\.stvÍ pro přeldžklLdle
obč. zák. namítl obhájce svazku manželského mimo jiné. že žalobce.
dozvěděl se o 'těhotenství žalované již v květnu 1920, setrval přes
v manželství až do 17. června 1920. O b a niž š í s o u d y žalobě
hověly, o d vol a c í s o u d mimo jinc z těchto d li vod li:
Nesprá
právní posouzení spatřuje odvolatel v tom, že procesní soud prvé stolice'
shledal d!Ívod neplatnosti manželství sporných stran, uvedený v S 58
ohč. zák přes to, že žalobce, ačkoliv se dozvědělo těho.tenství žalované
již v měsíci květnu 1920: nicméně setrval s ní, v manž-elstvi až do
17. června 1920 a že se nehledělo k tomu, že žalobce pozbyl dle §
obč. zák. práva žádati, by manželství jeho se žalovanou bylo prohlášeno
neplatným. To odporuje zjištěnému stavu věci, neboť žalobce uvedl ve
sporu, že ho sice lidé po sňatku upozornili, že žalovaná je prý těhotnou;
že však tom u n e věř i1 a n e měl ž á d n é hop o de z ř e n í, s čímž
souhlasí též výpov6ď svědkyně Růženy Ii-ové, sestry žalované,
i výpověď žalované samé. POdezření proti žalované poial žalobce
když žalovaná přes ieho vyzvání ode pře I a pod rob i t i s e I é k a
s k é pro h I í d ce', a tu ihned přerušil manželské společ~nství.
manžél po'zbyl práva domáhati se prohlášení manželství za neplatné po
rozurmu § 58 obč. zák, muselo by býti prokázáno, že mu těhotenství
manželky bylo známo, se vší určitastí, a nestačí pouhé podeZření. Ježto,
tato vědollli'ost žalobci prokázána nebyla, bylo právem uznáno Iia neplatnost manželství.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo·lání.
Důvody:

Dovolání, OPlra]ICl se o dovolaci důvo,d § 503 CIS. 4 C. ř. s., není odů
neprávem vytýká dovolatel rozsudku soudu odvolacího nesprávné právní posouzení věci. Prvý soud, jehož skutkové zjištční odvolací soud převzal. zjistil, že žalobce přerušil ma,nželské společenství se
žalovanou ihned, jakmile se opřela žalobcově žádosti, by se podrobila
lékařské prohlídce za účelem zjištění, zda pravdivy jsou pověsti o těhC\ten
ství žalované. Přerušil tedy žalobce manželské spolužití, jakmile z okolnosti té pojal podezření, že žalovaná jest těhotna; že tak neučinil' dříve,
ihned jakmile se dovědělo pověstech, mezi lidmi o těhotenství své manželky kolujících, nemůže žalobci se stanoviska § 58 obč. zák. býti na újmu,
poněvadž dle tohoto ustanovení pozbývá manžel práva, domáhati se
prohlášení manželství neplatným, když v manželství pokračoval, zvěděv
o překážce manželské. Pouhé vzdálené podezření. k tomu ni'čím jiným
neopodstatněné, leč pověstmi mezi lidem, práva toho nevylučuje.

vodněno;

Čís,

2000,

Zavázal-Ii se prodatel,že zcela neho z části nahradí kupiteli poplatek'
z převodu prodané nemovitosti, stane se nárok kupitele dospělým,
jakmile zapravil převo!ll1Í poplatek, třebaže platební rozkaz doručeu byl
jen jemu a nikoli též prodateli,
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922, Rv I 825/22.)

ProdávajÍcc žalobcům nemovitOSt zavázali se žalovaní v čl. VII. trhoNé
smlouvy, že zaplatí polovinu převodního poplatku. Platební příkaz, jímž
poplatek z převodu byl vyměřen, doručen byl pouze kupitelllm, n3'cež
tito zaplatili celý poplatek a, když se pro datelé zdráhali nahraditi jim
polo.vinu, domáhali se jí žalobou, proti níž žalovaní namítali předčasnost
žaloby, ježto jim' nebyl platební příkaz dosud doručen. Žalobě bylo vyhověno s· o li d y
vše c h tří s t o I i c, . N e j v y'Š š í m s o li d ,e m
z těchto
dúvodú:
Poplatek, o nějž jde, byl předepsán a platebním rozkazem k placení
uložen žalobcůlm jakožto straně dle § 68 odstavec čtvrtý pop!. úk. k placení povinné za současného vytčení solidárního závazku žalovaných,
kteří jakožto spolusmluvníci zpoplatněné oboustranné smlouvy za zaplacení poplatku toho solidárně ručí (§ 68 odstavec třetí pop!. zák). Splatnost poplatku pro žalobce nastala v 30 denní zákonné lhůtě po' doručení
platebního rozkazu (~ 60 pop!. zák.) a, když žalobci poplatek ten při
splatnosti jeho sami zapravili, vzešel jim tím dle §§ 896 a 1358ob-č. zák.
proti žalovaným nárok na náhradu polovice ieho, ježto dle odst. VII.
smlouvy trhové jsou žalovaní povinni převodní poplatek z polovice ze
svého platiti. Oko,lnost, že žalovaným dle praxe vyměřovacích úřadů
platební rozkaz na poplatek ten ani doručen nebyl, ježto vyměřovací
úřad na ručitele o zaplacení poplatku nastupuje teprve, když ho nezaplatila strana, jíž placení platebním rozkazem bylo uloženo, nemá významu, nebo! nezáleží na tom, kdy by byla u žalovaných nastala splatnost
poplatku toho vůči úřadu finančnímu. Závazek i,eiich, nahraditi žalobcům
polovici, kterou jim platiti náleželo, nastal již tím, že žalobci při splatnosti poplatku toho polovici tu za žalov3'né zapravili. Názo.r jejich, že
žalobní nárok je předčasným, po:strádá tudíž oprávněnosti.
'
Čís,

2001,

Pojem faktické'lo provozovatele hor. Provoz dOlu na vlastní

účet.

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922. Rv I 1335/22.)
Celá řada horníků a povozníků z dolu "F" domáhala se na firmě Z.
a Josefu L-ovi zaplacení mzdy pokud se týče povozného. Pro ce sní
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, nedospěv k přesvědčení, že se
Josef L. jménem firmy Z., za jejíhož zástupce a společníka se vydával,
zavázal, převzíti vyklizo,vací práce na dolu "F" a zaplatiti horníky ze
svého, nýbrž měl za to, že úkony, o jichž odměnu jde, má zaplatiti dÍlI
"F«, pokud se týče poziIstalost Jana F-a. Od v 'o. I a c í s o u d uznal
žalobní nároky důvo:dem po právu, maje za to, že žalovaná strana tím,
že, ujala se po smrti Jana F-a provozu dolu a jej penězi umožňovala, stala
se povinnou, zaplatiti přiměřenou odměnu těm, kdož pro důl konali práci.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil odvolacímu
soudu, by po případném dalším jednání vynesl nový ro;zsudek.
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Odvolací soud nepřezkoumal, ač nesprávné ocenění důkazů uplat'bylo, správnost zjištění prvého soudce, maje za bezesporné, že
žalovaná stra,na měla volné disposi-č.ní právQ na těžení uhlí a že po SI111rti
Jana F-a provoz dolu byl jen penězi žalované strany umožněn a dále
veden, a usuzuje z toho, že žalovaná strana právě tíri1:ťo poskytováním
peněz stala se faktickou provoz,o,vatelkou dolu a musí práce, pro důl konané, platiti. Nelze sice ze spisů doložiti, že žalovaná strana doz-nala, že
měla disposiční právo na všechno těžené uhlí trvala na tom, že se
ničeho nezměnilo na smlouvě ze dne 1. června 1921, dle níž měla sice
nominelně vyhraženo právo »samoprodeje«, aniž by však držiteli dolu
F-ovi bylo bráněno samostatně uhlí prodávati - avšak, i kdyby tomu
tak byla, jest onen úsudek odvolacího so-udu, že' žalovaná stala se,
faktickou provozovatelkou dolu, neUlclržitelným. Faktickým pro:vozovatelem rOZ. ve vlastním jméně nazván by mohl býti jen ten, kdo důl
vskutku fakticky pro-vozujc t. j. uhlí na svůj účet a na své D31dady těží,
tedy zejména dělníky a úřednictvo platí, po případě i najímá a propouští,
věcné náklady těžby hradí, nájemné a daně platí, zkrátka všecko t.o plní,
o čem žalující strana tvrdí, že to žalovaná strana úmluvou po smrti
F-a plniti na sé vzala. K tomu tedy, aby někdo byl uznán za faktického
provozovatele, nelze dojíti cúsudkem, jak odvolací soud činí, nýbrž skutIwvým zjištěním úkonů, které obsah faktického provozování tvoří. Když
by se to podařilo, nastala by otázka, zda nestala se tím mezi provozovatelem a majitelem dolu úmluva mlčky (§ 863 obč. zák.), takže výsledek·
byl by týž, jakoby dokázána byla úmluva výslovná, žalující stranou
tvrzená. Ale úmluvu mIčky tato ani netvrdila, nýbrž právě je'n onu výslovnou, a o tom tedy se měl odvolací soud vyjádřiti, jaké skutkové
zjištění tu činí, zda stala se ta úmluva, čili, jak prvý so,udce za prokázáno
má, nikoli. Bude-li úmluva prokázána, nebude v 'poměru mezi žalující
stranou a žalovanými vaditi, že nebyla pozůstalostně a poručensky
obledně strany F-ovy schválena, neboť to, zda byla platna, týkalo by se
jen poměru mezi smluvními stranami (stranou F-ovou a žalovanými),
nikoli žalující strany, v jejímž poměru přijde jen na to, zda-Ii faikticky
žalovaná strana na svůj účet důl provozovala, třeba že se ·to dělo, na
základě úmluvy neplatné nebo vůbe'C bez úmluvy, tedy vůči straně F-ově
neoprávněně. Důkaz úmluvy má tedy jen ten výzllwm, že jen jím se dá
bezpečně prokázati, neb aspoů že jen jím žalující strana prokázati se
snažila, že to, co žalovaná strana k prOjvozu dolu konala, musí rozuměno býti tak, že to konala k provozu na vlastní účet, nikoli na .účet·
a jménem strany F-ovy, že tedy sama byla zaměstnavatelkou. Z týchž
příčin by v poměru k žalující straně také nev<rdilc>, že úmluvu neschválil
vlastník dolu, jenž jej F-ovi propachtoval, neboť to opět se týče .ien
těchto stran. Konečně je pro poměr žalující strany nerozhodna i otázka,
zda žalovaná nebyla, jak namítá, bez schválení živnostenského úřadu
k provozu oprávněna, ježto sejde jen na tom, zda ho na vlastní účet
skutečně prováděla. Jinak odkázali dlužno na to, co praví § 187 hor.
zák. pro případ propachtu. S téhož hlediska uvažovati sluší konečně
námitku, že spolužalovaný L. nebyl opr.ávněn za prvžalovanou firmu
úmluvu uzavříti, ježto podle zápisu v rejstříku zastupuJe ji sPo!crčník Z.
ňováno
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. kolektivně s jedním z obon dmhych společníků: sejde na tom zdali na
základ,ě ~:nluvy té, třeba vlIči firmě neplatné, firma přece pr'ovozu na
vlastm ucet se ujala, jak to žaloba tvrdí, udávaiíc zejména, že mzdy
platIla fIrma sama, kdežto žalovaná strana tvrdila, že dávala straně F-ově
zálohy, které se na dodávky uhlí zúčtovaly. Konečně dolo,žili sluší že
z týchž důvodů, že jde jen o to, zda žalovaná strana provoz na vl~stní
účet vedla, ani by nevadilo, zda pominúl pachtovní poměr F-ův jeho
smrt!: že však není ustanovení zákona, dle něhož by pacht smrtí strany
pomuel (§ 1112 a násl. o,bč. zák,) a že pacht neuí právem na osobu původ
ního smluvníka ormezeným (§ 1448 obč. zák,),
Čís. 2002.

Nárok na náhradu nákladů na spachtovaný pozemek jest novému
pachtýři, jenž musel vzhledem k zákonu ze dne 12. sr'PlUa 1921 čís. 313
z. a lL ustoupiti dosavadnímu pachtýři uplatňovati proti to~\Uto pořadem práva.
'

sb.

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922. R II 310/22.)
Ž~lobci byI,vlastuíkem propachto.ván pozemek, jehož dosavadní pacht
skoncI! v druhepolovlci r. 1921, načež žalobce pozemek pOhnom a zoral.
lJ.0savadní pachtýř přihlásil na základě zákona ze dne 12. srpna 1921,
CIS. 313 sb. z. a n. před 30. zářím 1921 nárok na obnovu pacbtu, je,už
mu byl pravoplatně přiznán, a pozemek žalobci odňat. Žalobce domáhal
se pa~ na dosavadním pachtýři žalobou náhrady nákladů na pohnojení
a zoranl pozemku. Pro c e sní s o udp r v é s t o li c e žalobě VYhověl
o d vol a c í s o u d zrušil napadený ro,zsudek i s předchozím řízením pr~
zmatečnost a odmítl žalobu. O ů v o cl y: Žalovaný ohlásil nárok na obnovu pachtu ve lhútě, stanovené zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 313
sb. z. a n., jenž neobsahUje ustanovení ..o nároku nového pachtýře na
hraze"ní ~á~ladu, učiněného. jím na propachtované pozemky, a o způsobu
uplatnovam nároku toho. Na prvý púhled zdálo by se tedy. že pro posouzení této otázky jest směrodatným zá~on občanský. Než odvo,lací
soud nesdílí tohoto názoru a to proto, poněvadž, jak tomuto zákonu před
cházející zákon (t. j. opatření Stálého výboru :>ce dne 8. října 1920, čís.
586 sb. z. a n,) tak i tomuto zákonu. následující a jej doplňující nařízení
mající moc zákona (t. j. vládní nař. ze dne 5. října 1921, čís. 361 sb. z. a n,)
u~ra:ll1jí závazek starého pachtýře k náhradě nákladú, novým pachtýřům
ucmeuych, a odkazují jej Pro případ neshody do nesporného řízení. Omyslem zákonodárce nebyro, tato ustanovení oním v mezičasí vydaným
zákonem (čís. 313 (21) zmšiti, což plyne z těchto okolností: Dle § 9 obě.
zák. zrušuje nový zákon účinnost starého zákona tehdy jestli onen starÝ
zákon pozměňuje neb výslovně jej zrušu'je. Výslo~ně nebylo však
opatření Stálého výboru čís. 586/20 zrušeno, p(mčvaž zákon ze dne
12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n. takového výslovného zrušení neobsahuje. Pozměněno bylo sice opa tření Stálého výboru čís. 586/20 tímto
zákonem, avšak dotyčný § 17 čís. 586/20, upravující nárok nového pachtýře na náhradu zmíněných nákladíl, pozměněn nebyl, pončvadž na jedné
straně uový zákon neobsahuje ustanovení, která by tomuto. § 17 odporo-
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yala, na druhé straně tlJPtrifeirri--St{tlť,lte-'~'Ímru-fu"---;J8é"Zíj,"sjaTIi3Vl1o:'
časové meze platnosti těchto předpisů. Vzhledem k tomu, že následující
zákon, jenž jest pouze doplňkem zák. čís. 313/21, opětně převzal ono
ustanovení § 17 cit. opatření Stálého výboru, jest souditi na to, že vynechávání těchto právních, pravidel v zákoně mezitím vydaném nestalo
se úmyslně, nýbrž ponechácny byly dále v platnosti. Tomu nasvědČUje
zejména sro.vnání postavení pachtýře, přihlásivšího, se dle zákona čís.
313/21 a přihlásivšího se dle nař. čís. 361/21. Vycházelo-li by se z před_ ,
pokladu, že právní pravidlo, vyřčené v § 17 čís. 586/20 bylo zákonem
čís. 313/21 zrušeno, onen dochvilný pachtýř (přihlásivší se do 30. září
1921) by byl na tom hMe než tento liknavý pachtýř (přihlásivší se do
30. října 1921), nebot onen by byl ,posuzován dle obč. zákona, proti němu
nebyl by vyloučen daleko riskantnější a nákladnější pořad práva a musil
by plniti pouze v penězích, kdežto tomuto by byla otevřena schůdnější
cesta nesporného řízení a byl by oprávněn plniti i in natura (závazek
méně tísnivější). Tak asi sotva chtěl odměňovat zákonodárce liknavého
pachtýře a trestati dochvilného pachtýře. Jest proto odvolaci soud toho
náhledu že § 17 opatřeni Stálého výboru čís. 586/20 zůstal v platnosti
i po vy'jití zákona čís. 313/21 a IÚlčinnost jeho trvala do vydání nařízení
čís. 361/21 a ,že' tudE, nár.ok žalobcův na poÍ'ad práva nepaní.
Ne j v y Š š i s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil
nehledě k 'dfl\TOdu zrušovacímu o odvolání znovu rozhodl.
Důvody:

Zažalovaný nárok na náhradu užitečných nákladů je nárokem soukromoprávním, o němž 'povolány jsou rozhodovati soudy v řádném řízení
sporném, pokud není zvláštním zákonem přikázán k rozhodnutí jiní'm
úřadům neb orgánům (§ 1 j. n.). Takového zákona však není. Jde o prodloužehí pachtu ve smyslu zákona ,ze dne 12. srpna 1921, 'čís. 313 sb. z.
a n., končivšího v druhé polovici roku 19í!1, jež pachtýř přihlásil v čas
do 30. září 1921. .Pro posouzení tohoto pachtovního poměru je tedy rozhQdným jenom tento zákon sám, který však nemá ustanovení o tom,
v jakém řízení. je rozhodovati o žalobním nároku. Ustanovení § 17 opatření
Stálého výboru národního shromáždční ze dne 8. Iíjna 1920, čís. 586 sb. z.
a n. použiti nelze, ježto vztahuje se pouze na nárok § 8 a tedy na pachty
skonči vší v druhé p010vici roku 1920, § 7 nař. vlácdy ze dne 5. října 1921,
čís. 361 sb. z. a n. týká se pak jenom pachtů prodlo,užených dle oznámení
p o 30. zář í 9121 a rovněž se na tento případ nevztahuje. Nezbývá
proto, než-li přikázati tento spor do řádného řízení sporného ve smyslu
zásady § 1 j. n.
Čís. 2003.
Mzda horníkova jest i nadále vyňata z exekuce (§, 207 horn. zák.)
i pokud jde o t. zv. pohledávky privilegované (výživtlié at<L).
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922, lť II 400/22.)
So udp r v é s tol i c e povolil exekuci na mzdu horníka pro vyživovací nárok jeho nerrran7>elského dítěte. f< e k u r sní s o u tl exekuční návrh

'zamítl. D Íl v od y: Výhoda '§'207 horního zákona, dle něhož nelze exekuci
vésti na mzdu horníků, nebyla zrušena ani zákonem ze dne 29. dubna
1873, čís. 68 ř. zák. ani čl. IX. čís. 11 zákona ze dne 27. května 1896, čís.
78 ř. zák., ani zákonem ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. Neboť
těžiskem těchto p,"zdějších zákonů bylo zvýšiti exe~uce prosté minimum
osob za plat zaměstnaných. Na platy, jež dle posavadního práva byly
z exeku'ce vyňaty a při nichž otázka zV1TšenÍ existenčního minima -nenepřicllází vůbec v úvahu, zákon ze dne 15. du'bnaI920, čÍs. 314 sb. z.
a n. se nevztahuje, (rozhodnutí nejvyššího. >soudu ze dne 16. května 1922,
Pres. 85/22). Výsada havířstv& (zákaz' exekuce na mzdy dle § 207 horn.
zák.) zakládá se na zvláštních nebezp·ečných a namahavých poměrech
pracovních tohoto druhu dělnictva. § 207 horu. zák. je proto ještě v platnosti (srovnej plenissimární rozhodnutí ze dne 16. května 1922, <ČÍs. prcs.
85/22, v Pr<ivniku 1922 str. 214 a čis. 1665 této sbírky). V tomto případě
vede se exekuce na mzdy havíře; tato exekuce jest nepřípustna.
N'e j v ':Jr Š Š í S o. II d nev'yhovcl dovoladmu rekursu.
Důvody:

StarobYlá výsada poskytnutá havířstvu ustanovením § 207 horn. obecného zákona ze dne 23. května 1854, čís. 146 ř. zák., dle něhož se nedopouštějí obstávky a exekuce na mzdu úb:olní a šichtovní dělníků horních,
,obstála před zákonem ze dne 29. dubna 1873, čís. 68 ř. zák. i před jeho
novou úpravou zákonem ze dne 26. května 1888, čís. 75 ř. zák., zůstala
nedotčena exekUčním řádem ze dne 27. května 1896, .Čís. 79 ř. zák., neboť
článkem IX. čís. II uvozovacího zákona k exekučnímu řádIL byl ponechán
předpis § 207 obecného zákona horního v platnosti, a obstála; vítězně
i před zákonem ze dne 17. května 1912, čís. 104 ř. zák., a nařízením
veškerého ministerstva ze dne 30. listopadu 1917, čís. 461 ř. zák. By bylo
možno správně vystihnouti dosah a význam v:Ý"Jdy této, jakož i důvody,
jež vedly zákonodárce k tomu, by přiznal havířstvú zvláštní pqstavenÍ
a zabezpe'čenÍ, než jaké přiznal ostatním zafměstnancům, nutno, vzítil
v úvahu motivy k hqrnímu' zákomr. K,dyž komise, zřízená pro vypracování obecného horního zákona se radila b shora uvedeném znění § 207
obecného horního zákona, vyskytly se hlasy proti a odpůrcové tohoto
ustanovení poukazovali na to, že předpis tento by tvořil dalekosáhlou
výjimku z platných právních předpisú, že by' musil býti konsekventně
rozšířen na všechny ,dělníky a byl by privilegiem, pro něž se prý nedá
najíti důvod. Proti tomu' bylo však namítáno, že tomu, kdo zná a blíže
si všimne zvláštností podniku horního, jsou důvody mluvící pro toto opatření jasnými. Práce horníkova patří k nejtěžším a k nejnebezpečnějším
prací/m vůbec. Stále jest vYdán v šanc novým a novým ne,bezpe'čim, ať
pracuje za obtížných poměru na povr·chu země, ať vykonává své těžké
povolání dole v ,šachtách. Dusivé 'Plyne, náhlý příval vody do šachet,
požáry, zasypání hodinn co hodinu hO ohrožují. Na sta' horníků podléhá
ročně přes opatrnost a pozomost svému povolání. Tak těžce zasloužená
mzda musí býti horníku zajištěna, ma-li býti jeho pracovní schopnost
zachována, od níž přece na konec horní podnik sám závisí. Na základě
těchto VÝVOdll dala shoIa zmíněná komise svému přesvědčení výraz
v tom smčru, že toto privileKium tvoří nejvýš pracně získaný prostředek
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k udržení pracovní sily hmmtl«l''iVa:ie-raH'lT'taE'Ov'ěllliIsrlJjcRti*e-llziíánl)?
PřihlížHi se ke genesi ustanovení § 207 obecného horního zákona,
shora uvedeným motivům provázejícím vznik tohoto zákonného
novení, nutno dúspěti k závěru, ž~ jím zákonodárce zamýšlel VYlm{lmi
mzdu horníka z exekuce vlibec, bez ohledu na to, jde-li ,o
púhledávky obyčejné, neb pro t. zv. pohledávky privilegované,
_ jakú jest tomu v tomto pbpa'dě - pro výživné, neboť úmyslem
konodárcovým bylo horníkům jejich mzdy za každých okolností zajistiti,
tím jejich pracovní 'schopnosti zachovati a takto netoliko jeji,ch zájmům,
nýbrž i zájmům provozu horního vůbec, jenž jest p,ř:ce podm:nkou zd~r
ného rozvoje ce1ého hospodářského života ve state, poslouzltl. Ze rečená starobylá výsada havířstva nebyla změněna ani zákonem ze dne
15. dubnw 1920, čís. 314 sb. z. a n., bylo pak úb~írně dovo~~no v plenárním usnesení tohoto neivyššího soudu ze 16. kvetna 1922, CISc pres. 85/22.
Jest ovšem pravda, ž~ toto, rozhodnuti jest v rozpo:ru s plenisimárním
rozhodnutím bývalého nejvyššího soudu ve Vídni ze dne 22. března 1900,
čís. judikátu 145 (maser-Unger nové pořadí čís. 943), než jak z ,důvodů
tohoto vídeňského judikátu vychází na jevo, ro,zhodnutI to vu~~c se
s čl. IX. čís. 11 uvoz(}vacího zákona k exekučnímu řádu nevyporadalo.
Čís,

2004,

Zákon o zabírání bytů obcemí ze dne 30, října 1919, čís, 592 sb, z, a n,'
Nárok obce na náhradu nákladu ve smysln § 18 zákona předpokládá
zákonné zabrání bytu a nevztahuje se na úpravy provedené před záborem,
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1922, R II 406/22.)
Žalující obec provedla po právoplatném záboru bytu dne 14. kdn~
1921 v mezích zákona () zabírání bytů v zabraném bytu opravy. Zablr,aCl

nález byl původně omylem doručen bratru majitele domu, žaJ.ovaneh?
maiitele domu došel zabírací nález teprve dne 18. ledna 1921. NeJVYŠSI
správní soud zrušil usnesením ze dne 10. října 1921 zábor bytu. Zalob~
obce proti majiteli domu o náhradu výdajů na opravy hytu.p r o c e sn:
s o udp r v é st oli c e zamítl. O cl vol a c í s o u d zrusll napadeny
f,ozsudek a vrátil věc prvému soudu! by ji, vyČikav pravomOCI, znovu
projednal a rozhodl. D ů vody: Procesní soud prvé .;stolice, ro::ohodui e
o žalobním nároku nech'ce použiti zákona ze dne 30. flma, 1919, CISc 592
sb. Z. a n. (o zabírání bytů obcemi) na tento ž,:lobní nárok, po~ěvaodž
v době, když žalující obec učinila zažalovaní!: náklad na zabrany d~m
žalovaného" zábor proti žalovanému vůbec jestě nebyl vysloven, av~ak
neprávem. Dle zákona ze dne 30. října 191(), čís .• 592. sb. Z. a ,n., dluzno
v rámci ňkolů ohci tímto zákonem uloženÝc h, presne rozeznavat meZI
úkony obce jako veřejného orgánu, jenž zabírá byty, a m,:zi čistě soukromoprávním postavením obce jako strany. V t0l1!to smeru lest o~ec
podmětem práva nájemního, zakládajícího se, na . z,,-boru ~ytu. V t;t~
vlastnostipronaiímá obec, platí nájemné a ma zeJmena pravo, pro vestl
úpravy a obnovy v těchto bytech (vše to ovšem v mezích zákona Q zabírání bytů). Zrušovacím nálezem správního soudn bYly pouze zruše~y
úřední (vrchnostenské) úkony obce (jako vrchnosti). Naproti tomu zustalo vůči zabraným bytům nedotknuto dosavadní soukromoprávní po-

stavení obet;;, Zejména- zllsrávají V-úplné neztenčené platnosti (účinnosti)
všechna právní jednání, jež vykonala obec v posléz jmenované vlastnosti
na základě zákona o zabírání bytů (ovšem zase jen až do doby, když
nastala účinnost zrušovacího nálezu správního soudu). Do těchto soUkromých pr.áv obce n'emohl vůbec zasahovati zrušovací nález spráVní1lO
soudu, nebol o těchto právech mají r,ozhodnouti jen soudy [§§ 13 (3),
18 a 27 (4) zák.], PH tomto stavu věci náleželo procesnímu soudu zkoumati zákonitost žalobníh(} nároku především dle předpisů o zabírání bytI1.
Dle §§ 13 (3), 18 a 2í (5) zákona ze dne 30, října 1919, čís. 592 sb. Z. a n.
jest obec oprávněna, upraviti zabranSr • pře,dmět sVÝm nákladem a provésti stavební změny; majitel domu je zase zásadně povinen, nahraditi
obci náklady: aj při úpravě a stavební změně, které jso,u spojeny pro
majitele domu zřejmě s velkým prospěchem dle nynější hOidnoty, nežádá-li majitel domu navrácení do předešlého stavu; b) při nevyhnutelně
nutných nákladech na zabraný byt musí Imajitel domu rovněž nahraditi
obci výlohy - dle· hodnoty v době vrácení, v .obou případech však nikoliv více než skutečný náklad. V zákoně uvedené povinnosti obce, dle
nichž tato má napřed zpraviti majitele domu před provedením úpravY
a o stavu domu před úpravou sepsati prolol<ol, jsou ponze příkazy opatrnosti, ne věcné náležitosti nároku samého. Poněvadž veškeré tyto náležitosti tohoto uplatňú:vaného nároku jsou mezi stranami sporné a vyžadUjí ústního jednání se stranami, bylo· věc vrátiti procesnímu soudu první
stolice k opětnému jednání a rozhodnutí.· Od bezprostředního jednání před
soudem odvolacím 'hylo upuštěno, nebol nebylo by tím rozhodnutí urychleno; i náklady sporu nebyly by tím zmenšeny. Zalující strana žádá dále,
aby z'ákonltos! žalobního nároku byla přezkoumána pod právním hlediskem »jednání bez příkazu", (§§ 1036, 1037 obč. zák.) a »upotřebení věci
k užitku třetího« (§ 1041 obč. zák.). Avšak v těchto směrech není opodstatněn důvod nesprávného právního posouzení věci rozsudkem první
stolice. Nebo! přímým plněním žalující strany vůči žalovanému (o takový případ se tu jedná) vznikl by nárok z »obohacení" na straně plnícího žalobce, jen tehdy, kdyby náležita;stí "jednatelství bez příkazu" dle
práva občanského tu byly dány. Že těchto předpokladů v tomto případě
tu nebylo, odůvodňuje zcela správně rozsudek procesního soudu první
stolice. Bylo proto odvolání pouze v prvjmenovaném' směru vyhověn(}.
N e j vy Š š í s o u d k rekursn žalovaného zrušil usnesení odvolacího
soudu a vr,áti! mu věc, by znovu rozhodl o odvolání žalující strany.
Důvody:

Odvolací soud

vyhověl

ňuje právní' důvod dle

odvolá·ní žalující strany pouze, pokud uplat-

§§ 13 (3) a 18 zákúna ze dne 30.

října 1919, čís. 592

sb. z. n a.o zabírání bytů obcemi; jinak, ovšem jen v důvodech, odvolání nevyhověl a vyslovil souhlasně s prvým soudcem, že žalobní nárok
není odůvodněn s hlediska ustanovení §§ 1036, 1037 a 1041 obč. zák. Rekurs padal žalovaný, pročež lze zabývati se pouze oním prvním titulem.
Dle § 13 zákona o zabírání bytů obcemi může obec zabrané byty svým
nákladem upravitJ a provésti v nich stavební změny, o čemž budiž na·
před zpraven majetník domu a o stavu před úpravou budiž se.psán protokol Za předpokladů § 18 zákona jest majetník domu povinen, nahraditi
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obci náklaLiy na úpravu -"-,t~vetnm-"'rl,ětťV-.---r--1ióelJ-ltr-cdtlrt-~~n-ttSla~~
novení jest zřejmo., že nárok obce předpo~ládá zab!ání, bytu ve. :myslu
zákona. Avšak tohoto předpokladu zde nem. nebo! zalullcl obec zada od
žalovaného náhradu za postavení komínu, předsevza~é 14. ledna 1921, .
ačkoliv žalovaného jako vlastníka domu teprve u;nesemm z; dne J8. ~edna
1921 zpravila o tom, že byla v jeho domu. zabran~ kuchyn. Okl e~m po-

litická správa potvrdila ovšem k stížnosti zalovaneho toto usnes.~m obecního úřadu, avšak Nejvyšší správní soud rozsudkem ,ze .dne
n!na J~21
rozhodnutí okresní politické správY pro vady spravmho nzen~. zrusll.
Tím byl vyvrácen právní podklad žalo.bního nároku s ~ledlska vyse uvedených §§ zákona o zabírání bytů a žaluiísí .obec nem o]'ravněna ~ovo~
lávati se tohoto zákona. Za tohoto stavu veCl lest zbytecno roze~n~v~h,
jak nesprávně míní odvolací s,ou~, mezi úko;~y obce lako verelneho
'orgánu a mezi ryze sonkromopravmm postaveu!lll "obc~ Jak~ st:a~y ve
smyslu §§ 10, 12, 13, 14, 15 a 20 zákona, nebolf veskera opr~vnem obce
vúči majetníku domu předpokládaií zákonné zabrání bytu, kdezto .v toml"
případě proti žalovanému zákonné řízení ani zah~jen~o ani, sko...nc.~no ne:
bylc:. Pro stanovisko žaluiící obce není ničeho zlskano. (lm; ze okresm
po,titická správa s konečnou platností ve smySlu. § 27. Clt. zak; potvrdJla
usnesení obecního !Úřadu ze dne 18. ledna 1921, lehko,z,. nehledlc k ton:~'
že Nejvyšší správní soud ono rozhodnutí před ~od~llJm zalo?y zr us11,
§§ 13 a 18 zákona o zabírání bytů přiznávají ObCl, narok na nahr~~u za
úpravy a stavební změny předsevzaté pouze po zabaru (»qbe~ mu ze· z~
brané byty a místnosti upraviti a provésti v nich stavební ZJn:~nY'0 a .mkoliv za úpravy, provedené před záborem, t. j. v tomto ,pnp~de, p:ed
usnesením žalující obce ze dne 18. ledna 1921;, Pr.oto nelll ~l,otr~bJ, lak
nesprávně má za to o·dvolací soud, v tomto přIpade doplmh nzem s hlediska ustanovení § 18 zákona o zabírání bytů.

;?

Čís. 200,5.

Náhr'ad(}Vý zákon ze dne 8, dubna 19~O, iíí~. 329 sb, '!; a n . .
•'
Vypověď lze dáti buď současně s ozname",~ o z~mysle~~m. prevzeh,
nebo když byl zábor poznameltán ueb o poznamku leho zazadano. Lhostejno. že vlastník hodlá si' do převzeti stěžovati,
,
Výpověď ze zabraného majetku není předčasna pr~t?, .že nebylo do~~d '
rozhodnuto o uplatněném nároku vlastníka na propustem, pokud se t~ce
vyloučeni. Do výpovědi lze si stěžovati pouze z důvodů I§§ 12-15 nahr.
zákona.
.,
• '1 k' '
Pracemi »sklizňovými" ~§ 12 (2) náhr. zák.l míní se skhzen zemede s a,
Nelze si stěžovati na řádně ndělenOll výpověď z důvodn, že soud, vyřizlljevýpověď, nedbal té které formálnosti,
CRozh. ze dne 14. listopadu 1922, R II 419/22.)
O k r e sní s o II d doručil vypoveď Státniho pozemkového úřadu hospodařicímu vlastníku. Rek u r sní s o u d výpověď zamítl.
• .
Ne j v yš š í s o u d změnil napadené usnesení v ten smysl, že, zam!t1
stížnost vlastníkovu do, usnesení prvého soudu a zachoval vypoveď
y plátnosti.

vody:

Námitky vlastníkovy stížnosti nejsou důvodny. Mylným jest názor,
že výpO'Věď jest předčasnou, poněvadž prý má předcházeti oznámení
o zamýšleném převzetí. Vždy! § 23 náhr'adového zákona v novém doSIOVil (zákon ze dne 13. července 1922, čís. 220 sb, z. a n.) výslovně před·
pisuje, že se il11ůže výpověď podati současně s oznámením, což v době,
kdy rekursní soud o výpovědi rozhodoval (4. října 1922), již platilo. Součinnost obou těchto ,úkonů však vlastníkova stížno"t sama doznává, al.e
na době doručení toho kterého aktu, na něž stížnost důraz klade, nezáleží. Ostatně celá tato otázka jest docela bezpředmětna, protože podle
§ 23 stačí k výpovědi úplně, když p o zná m k a z á b·o r u byla vykonána (staré zněnO, nyní správně, když aspoň současně s vÝPovědí za ni
se žádá (nové znění) a tu tvrdil Státní pozemkový uřad již ve výpovědi,
že poznámka zábon.! vykonána byla ii-ž dříve. sUžnost vlastníka to ne·
popírala, naopak zřetelně doznávala, řkouc, ta že vlastnictví nelZjednává
a předčasnosti výpovědi tedy prý nezhO'juje. Také to, že vlastník hodlá
podati stížnost pr'oti převzetí ku správnímu soudu, nečiní výpověď před
časnou, právě proto, že stačí již zábor sám, jakmile byl poznamenán neb
se o poznámku sQ·učasně žádá. Zabranost však vlastník nepopírá. Dle
§ 20 náhr. zák. n. zn. lze stížnost podati tolikol z důvodu, že nebyla šetřena
ustanovení zákona toho o výpovědi, tedy §§ 12-25, a to ovšem platilo
v duchu zákona již i dle znění starého', třeba to tam nebylo ještě výslovně
vytknuto. Ostatně nové znění platilo již, když rekurs ní so,ud rozhodoval.
Může-li však býti důvodem slítnosti jen to, že nebylo šetřeno- některého
předpisu § 12-25 náhr. zák., je bezdůvodná stížnost, pokud se opírá
o námitky, Vyvozované z předpisů I} 3 a) a § 11 záborového zákona,
nebOl! tyto nejsou v §§ 12-25 náhr. zák. nijak dotčeny. Vyloučení ze
záboru dle § 3 a) a propuštění z něho dle § 11J.áb. zák. nenastává samo
sebou, nýbrž teprv výrokem Státního pozemkového úřadu (§ 7 čís. 1 a
§ 11 čís. 1 zák. o Stát. poz. úř.), jejž úřad ten vynese, poněvadž úkon
mluví tu o rozhodnutí te]1rv na návrh strany, i json proto i předměty
nároku na vyloučení (na propuštění) tak dlouho zabrány, dokud vyloučení nebo propuštění nebylo právoplatně povoleno. Dle § 23 zák. náhr.
může výpověď, jak ře·čeno. podána býti současně s oznámením o zamýšleném převzetí, avšak teprve na toto oiznámení běží vlastníku dle § 3
lhůta k uplatnění nároku na propuštění, nemůže tedy to, že o to:mto propuštění rozhodnuto ještě není, býti překážkou výpovědi. A to tím více
platí i o vyloučení, k jehož uplatnění zákon vůbec žádné lhůty nepřed·
pisuje. Může tedy o vyloučení a propuštěni býti i kdykoli po výpovědi
. ro,zhodnuto. Nelze ovšem zne.uznati, že tím vlastník milže se ocitnouti
ve svízelné situaci, ale dOkud zákon. není v tom směru změněn, nelze
tu odpomoci výkladem, jenž jeho zřejmým předpisům a úmyslům odporuje, nýbrž dlužno strany odkázati na loyalitu Státního pozemkového
úřadu. Napr.osto nelze domáhati Se zrušení výpovědi pro domnělou ne·
určitost, an prý vlastník neví, které 'objekty budou mu ponechány, vždyf
výpověď určitě praví, které Státní pozemkový úřad hodlá převzíti a proto
vypovídá, jenže mu i přes výpověď možná některé z nich ponechá (§ 7
nové zněni náhr. zák.l. Rozbírati, zdall stát si některé nemovitosti poneehá a zda ,účele, pro ně,ž tak uČiÍni, budou všeiužitečné anebo výd'ěCivil ni rozhodnutI. IV
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přiděliti nemůže to však UC1l1lLl soucasně,
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a ze 1 puda lesm po, e a p n , ·
d' ,'" sťte
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~o~~~ž b~d:a~bs;a~~~:š~!~; :::();;';ďb::d;;ří~:~: :ag!~~~~~ 1~íCI~~~~

'dní ~de dne domčení výpo:vědi a nikol1 ode dne J~Jl? y,
a), o nějž :de nejde.}lm JSz~':n~ť::'~:t;
námitky stí,žnosti vyvráceny, rekdursní s~u~,~el :e1!tá~~~~~o~tozemkovéh~
kdy' se tak nestalo bylo na ovol aCl s lznos
,
~řadu ~ak rozhodno:uti: jak se stalo. K tomu doložiti dlužno, že sO~~e n;,~~~
medti na ty námitky jež ve stížnosti byly vzneseny a nemli z ,
~~íž~ti k předpisům, jichž ~edbání stížnost nevytý~á. StížnO~o~~~:~~kOc:~
však nevytýkal~, že celá ,ekotndomie ,~rob~~rt~;~~~ě~s~oručena (dána)
.
d' d zakerní společnosti v tl. a ze e y me a
této pachtýřce, i neprávem tedy rekursní soud vzal 1 to za uvO
mítnutí výpo:vědi.
,

(?i~:~lrr. zák), leda v případě § 18

Čis.2006.

Veřejnému

prodeji dle

čl.

343 obcb. zák. rovná se

jinak~ z~eněže~i

úřadem bylo-li zboží mezi tim zabaveno pro státni bo~podareDl. Too o
prodej jde na vrub strany, jež !,yla s plněnilml v pr~dlen~l května 1920

Nařizeni vlády republiky cesko.slo.venské ze . ne
•
'
čls 371 sb. z, a lL, o obchodu rannyml bra,mbo~aml,
,
. t
'pro posouzeni zda umluveuá ceua neprevysovala směrne ce~y; !es
rozhDdnou tolika' doba, kdy smlouva hyla uzavřena; doha dodant lest

lhostejna.

(~ozh.

ze dne 14. listopadu 1922, Rv II 249/22.)

Smlouv?u ze dne 6.
b

srpna8519~~ ujCd~~~y :;~'a~~Dlg~t~tv~~SI~~-{;Pi~~~

~~~~r;~:ni~~g~~~a ~~. ;r~na 19~0 ~avagony, kupltel

vytkl pak dopisem

ze dne 26. srpna 1920 vady--jakilsti zboží. Ohledně zbývaiících 15-20 vagonů nedal kupitel disposic a neodebral jich ani v dodatečné lhůtě, poskytnuté mu prodatelem do 10. záři 1920. Prodatel zažádal proto u okresní
politické správy o veřejný prodej brambor, Dbdržel však vyřízení v ten
smysl, že brambory jsou zabaveny, že musí býti ohlášeny subkomisionáři
a současně poukátáno hospodál"skédružstvo v M., by brambory pře
vzalo, což se také stalo, a to po 45 Kč za 100 kg. Domáhal se proto prodatel na kupiteli jednak kupní ,ceny za oněch prvých 5 vagonů, jednak
náhrady škOdy, jež mu vznikla tím, že byl nucen prodati ostatní brambory PO 45 Kč 100 kg. Pro c e s n Ls -o udp r v é s t o I i ce v onom
směru vyho:věl žalobě, v tomto ji zamítl a odůvodnil zamítací výrok tím,
že překmčena byla maximální cena brambor, jež činila dle nařízení
čís. sb. z. a n. 371/1920 od 16. srpna 1920 pouze 80 h (dosud 1 Kč) a že
proto smlouva ohledně vagonů, jež měly býti dodány po tomto. dni, jest
neplatna. O d vol a c í s o u d k odvolání žalobce uznal zcela dle žaloby.
D ů vod y: Názor prvního soudu, že kupní smloulVa ze dne 6. srpna 1920,
dle níž koupil žalovaný od žalující strany 20-,-25 vagonů bílých la. jedlých ranných brambor po 85 Kč za 100 kg proti hotovému zaplacení, jest
ohkdně 15 vagonů bramborů do 15. srpna: 1920 nedodaných neplatná
proto, že byla překročena maximální cena, stanovená vládním nařízením
ze dne 31. května 1920, čís. 371 sb. z. a n., jež činila od 16. srpna 1920
toliko, 80 haléřů za 1 kg, není správným, nebol ODa nařízení stanovilo
maximální ceny pro prodej, prodej oněch hramho, stal se dne 6. srpna
1920, kdy přípustná maximální cena za I kg brambor činila lK:č. Stal
se tedy prodej dne 6. srpna 1920 pod maximální cenou způsobem platným. Avšak i kdyby se mělo za to, že v případě, jako jest tento, nerozhoduje ďoba procleje, nýbrž doba dodání, alespoň pokud byla dojednána,
tak hy celková kupní cena stejně nejvyšší přípustné ceny nepřevyšovala
ani tenkráte, kdyby žalovaný byl alespoň 5 vagonů do 15. srpna 1920
odebral, jak dle úmluvy s ohledem na celkový po'čet zakoupených bramborů alespoň učiniti měl, kdyby byl chtěl vyhověti své povinnosti a do,
28. srpna 1920 odebrati 20-25 vagonů" nebol 5 vagonil po 10.000 Kč
a 15 vagonů po 8000 Kč rovná se 20 vagonimn po 8500 Kč. Pmdej bramborů nepříčí se tedy ani ohledně dosud nedodanÝch 15 vagonů bramborů
onomu vládnimu nařízení a jest proto platným. Bylo proto dle smlouvy
ze dne 6. srpna 1920 povinností žalovaného, aby do 28. srpna 1920 mimo
5 vagonů brambo,ril, které odebral, ještě odebral nejméně 15 vagonů bramborů, pokud se týče žalobci udělil disposice a zaslal mu příslušné nákladní listy a duplikáty, aby žalobce jednak mohl prodané a k odeslácní
připravené brambory zavčas vypraviti a zároveň předložením pIíslušných duplikátů si zjednati u banky zaplacení. Žalovaný však zbývajících
15 vagonů bramborů v této době neodebral, pokud se týče disposic
neudělil a nákladních JiStil a duplikátů neposlal, takže žalobce brambory,
ae je měl k dodání do 28. srpna 1920 připraveny, v ujednané dO,bě dodati a tedy také k zaplacení doHti nemohl. Žalobce proto dopisem ze dne
30. srpna 1920 oznámil žalovanému, jenž se snažil docíliti výh"dnějších
podmínek, pokud Se týče chtěl se svých smluvní'ch povinností zbaviti
vůbec (dopis ze dne 17. srpna 1920: "Vzdor tomu, že jsem od Vás ....
brambory ko'upil za vyššl cenu ... «, a d'opis ze dne 17. srpna 1920, kde
žalovaný píše, že úmluvu ze dne 6. srpna 1920 považuje za neplatnou,
65'
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ujednání od něho brambory odebírati), že trvá na dodržení smlouvy ze
dne 6. srpna 1920, udělil mu 'dodateonou lhůtu k odebrání bramborů (zaslání dopravních osvědčení) na zbývajících 15 vagonů do 10: září_ 1920
a pohrozil mu, že po uplynutí toho dne bud?u brambor y_na leho ,sloodu
a nebezpečí veřejně prodány a že bude zal obce uplatnovatl nahradu
vzešlé ško,dy. Leč žalovaný ani této dodatečné lhůty nepoužil, pokud se
týče netvrdil, že by byl něco v tomto směru naří_dil, nýbrž na o,nen dopi~
vúbec neodpověděl. Žalobce následkem toho z~zada~ u okl~~snr ,pohtlcke
správy v M. o veřejný prode; bramborů, obdrzel ,vs~k Vynze~l :c d~e
16. září 1920, že brambory jsou zabaveny pro statm ho?podarem ,~ ze
proto veřejný prodej jest nepřípustný, že br~~b?ry ~USl by tl ohlaseny
subkomisionáři a tímto převzaty a že hospoda,:ske druzstvo v, M; se so~
časně poukazuje, by 20 vagonú od žalobce prevzalo, a tvrdl, z~ utrpei
tím, že hospodářské družstvo v M. převzalo pak brambory '! .~:ne, '15 Kc
za I q, škodu o 40 Kč při 1 q, tedy 60.000 Kč při, v~gonech, lellz yahrady
se na žalovaném domáhá z důvodu, že žalo vany skodu t~to s~ym chováním zavinil. Odvolací soud jest toho mínění, že stanOVIsko zalobcovo
jest správné. Žalovaný své smluvní povinnosti nedostál, na dopis ze d,ne
30. srpna 1920 vůbec neodpověděl a ve lhůtě do 10. září 1920 v ~vedenem
směru ničeho nezařídil, a zejména brambomml nedisponoval, "c tak alespoň do 2. září 1920 za všech okolnosti učiniti mohl. Není proto pochyby,
že jak s odebráním zboží, tak s pl8ccením octl se( dne 29. srpna 1920 v p~o
dlení, to tím spíše, když z korespondence jest zřejmo, ,ž~ z~ ulednan,:,c~
podmínek vůbec ·plniti nechtěl. Žalovaný ovšem namlta, ze dodat,;cna
lMta není přiměřená a že v září 1920 smlouvu splml1 nemohl, lehkoz _po
oznámení ministerstva zásobování ze dne 2. září, 1920 dopravní o~ve~
čení soukro!ll1níkům se nedávala a státní obilní nstav bramboraml vyhradně disponoval. Tyto námitky však jeho zavinění neodstraňují. Doda:
tečná lhůta byla přiměřena, když celých 20-25 vagonů mělo se dodah
v době od 6, do 28. srpna 1920, tedy za 22 dní, že jí však vůbec nebylo
třeba, jelikož jde o průtah v přijeti :a žalovaný dO'&rž~ní smlouv! za 1!je,1inaných pomínek dopisem ze dne 17. srpna 1920 vu'bec od~prel, a :lr;'
zřejmě na jevo dal, že ]llniti nechce. Pokud pak jde o nemozno:t pInem,
vyplývá ovšem ze zprávy obilního státního lůstavu v Brne Zl;. dne
20. března 1922, že po 1. září 1920 byly také ranné brambory pokladany
za zahavené a že od této cloby jimi výhradně 'ústav, disponoval. Jest tedy
připustiti, že po 2. září 1920 žalovaný brambo!ami u _žalo~ce zak?upenými více disponovati nemohl (§ 1447 obč. zak), avsak zalovany dl,;
toho, co shora bylo uvedeno, se do této' situace pn~ravll !en svou, vlastn;
vinou a nemůže tedy nyní náhradu škody, kterou hm sve smluvlll strane
způsobil, od sebe odvrátiti.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

OtázkY, jež ]lři rozhodnutí sporu přicházeii v ~vah:" ře~í odvol':,cí
soud s právního hlediska zcela správně a stačilo by uplne odkazal! k pnléhavým, věcným a zákonu i stavu věci odpovídajiclm důvodúm napadeného rozhodnutí, jež nebyly ani v nejmenším vyvráceny vyvody do-

volání. K důvodům odvolacího rozsudku jest dodati: § 3 nařízení vlády
republIky Ceskoslovenské ze dne 31. května 1920, čís. 371 sb. z. a n.,
uvádí, že pro prodej ranných bramború sklizně 1920 se stanoví dle ča
s svých_ období až do 1. září 1920 nejvyšší ceny za 1 kg, jež nesmějí býti
prekroceny. Mlu'.'í se tu výslovně o prodeji bramborů, a užívá obratu
pro prodej, o dodání neb uskutečnění prodeje se· v § tom nemluví. Jest
tedy pro posouzení _správnosti stano,vené ceny rozhodna toliko doba, kdy
byla smlouva uzavrena, t. j. 6. srpna 1920, doba dodání není rozhodna.
To odpovídá i zásadě § 1 cit. nal., dle něhož jest obchod rannými brambory volným do 1. září 1920. Dne 6. srpna 1920 byl prodej slmluven pod
nejvyšší oenu a jest tedy te"to prodej proďejem platným. Pro příp8!d, Že
by b,Yla rozhodnou doba dodání, uvádí odvolací soud, že by celková
kUPllJ cena stejně nepřevyšovala nejvyšší přípustné ceny za předpokladů
tam blíže· uvedenýcr.. Jest zdůrazniti, že odvolací soud mlnví tu o celkové kupní ceně a ,1ejvyšší přípustné ceně, a dospívá k závěru, že by
za uvedených předpokladů nenastalo překroče,nínejvyšší přípustné ceny
a '~důvodňuje to výpočtem, opírajícím se zřejmě o ceny, jež přicházejí
v uvahu. ProtI tomuto způsobu odůvodnění nedá se ničeho namítati a
nelze tu důvodně mluviti o oktrojl cen. Ostatně jest rozhodna, jak shora
uve,den?, do?a uzavření smlouvy, nikoliv dodání. Odvolací soud vyložil
s~ravne dOPIS ze dne 17. srpna 1920 co do jeho právního významu závery vyvozené odpovídají obsahu dopisu, jsou jím kryty a nelze miuvitil
dŮv,odne·~ odp_o:~ se spis!. Z obsahu dopisu plYlle, že chtěl žalovaný
dOClhtr pnzmvelslch podmmek, po připad'ě se chtěl svýcH smluvních
povmn?stí zbaviti, že splnění smlouvy za ujednaných podmínek odepřel
a _dal tlm na levo, že nechce plnitL Tomu svě'dčí i další obsah dopisu:
»~e _mi přijdete po' 15. srpnu 1920 s cenou vstříc, tím jest a bude naše
zalezltost bramborová sko;nčena«. Dopis ten tvoří jeden z předp(}kladů
vedoucích, ko~důvodnění žalobního nároku. Z něho plyne, že byl žalovan~
v prodl~ll1, lezlo nechtěl za ujednaných podmínek plnitL Že žalobce vykonal vse, co za dane sItuace bylo lze na něm po zákonu žádati svědčí
mímo; jiné i dopis ze dne 30. srpna 1920. Vše, co k sPolehlivém~ řešení
S~OI:U bylo potřebí, bylo na přetřes vzato a není třeba nějakého doplňo
vali!. Žalovaný odepřel plnění. Přes to mu byla udělena dodatná lhůta
ač t?h~ ani nebylo třeba. Byly-Ii po 1. září 190 také ranné brambor;
~oklada~y za zabaveny a disponoval-li jimi obilní ústav, padá to na vrub
:~Iov~n_eho, jenž nechtěl plniti a ocitl se svou 'Vinou v prodlení. Múže tedy
zadal! ~al~bce na žalovan6m náhradu škody, to tím více, když udělení
dodat~e lhuty ani nebylo třeba. Smlouva ze dne 6. srpna 1920 jest platnou
ve sve cehst~osh a lest podkladem pro zrušení žalobního nároku.
Brambory ovsem nebyly prodány ve veřejné dražbě (čl. 343 a 354 obch
zák.). Vždyť bylo je po 1. září 1920 pokládati za zabaveny. Proto sdělil~
okresní hejtma~ství se žaloJhcem dne 6. září 1920, že jsou brambory zabaveny pro statní hospodaření a pro,to je veřejný prodej nepřípustný že
brambory musí býti ohlášeny sllbkomisionáři a jím převzaty, záro'veň
poukázáno, hospodářské družstvo v M., aby 20 vagonů převzalo. Veřejný
prodej nebylo možno tedy provésti, místo něho nařízen úřadem dle dot~čných předpisů jiný způsob zpeněžení, poskytující stejně spolehlivé
zaruky, pokud se týče ceny brambor, a vížící stejně žalobce i žalovaného
Nemů'že tedy v tomto případě neprovedení veřejného prodeje překážeti
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uplatnění nároku na náhradu
o provedení veřejného prodeje nemusí vždy a za všech okolností býti přesně
splněn dle jeho doslovu, stranám je vyhrazeno právo, umluviti i iiný
způsob prodeje.

Čís. 2007.

Jest povinnosti zaměstnavatele dl~. § 1157 obě. zák., by udržoval
v řádném stavu vytahovadlo, používané zaměstnanci. Za osoby, jiChž
zaměstnavatel použil k splnění povinnosti. uložellých mu §em 1157 oW.
zák., ručí podle § 1313 al obč. zák.
(l(ozh. ze dne 14 .. listopadu 1922,

}(V

II 410/22.)

František R, jem byl zaměstnán jako šafái u žalo,"ané cukrovarnické
společnosti, vstoupil dne 22. února 1919 do. vytahovadla v cukrovan!,
jež se s ním sřítilo, ČÍmž utrpěl smrtelné zranění. Žalobě vdovy a pozů
stalých dítek o náhradu škody a placení výživného bylo obě man 1 zsllmi soudy co Jo důvodu vyhověno, o,dvolacím soudem
z těchto důvodů: Stanovisko žalované, že není k náhradě škody povinna,
protože ji nestihá v,na n.a úrazu Františka l(-a (§§. 1294; 1295 'obó, zák.)
a že František l(. zavinil sám sřícení se vytahovadla a tím i svůj úraz,
neodpovídá ani skutkovému ani právnímu stavu věci. Není správné tvrzení žaLované, že dala ozubené západkové kole'čko u vytahovadla, určené
k držení vytahovadla, řádně a odborně spraviti a že tím splnila svou
povinn'ost udržovati vytahovadlo v takovém stavu, aby lidé, u něho zaměstnaní, na zdraví a životě nebyli ohroženi (§ 1157 obč. zák.). Výpovědí
znaleckého svědka ie prokázáno, že západkové kolečko řádné a odborně
spraveno nebylo. Ostatně nezáleží na tom, zdali ono kolečko bylo kdysi

odborně opraveno:, nýbrž jde vzhledem k ustanoveni § 1157 §§ 1294 a 1295

obě. zák. o to, zda vYtahovadlo Ý době úrazu bylo v lakovém stavu,
že lidé, při něm zaměstnaní, nebyli ohmženi. To se však říci nedá. Výpověďmi svedkú a posudkem ,znalce je prokázáno, že západkové kOllečko
potom, když bylo spraveno, sice nějaký čas řádně službu' konalo, pak
ale že se spojka uvolnila a kolečko nefungovalo, takže v důsledku toho
se vytaho'vadlo již jednou před Úrazem Františka l(-a, dopoledne dne
22. !Února 1919, sřítilo. Za neudržování vytahovadla ručí dle § 1157 obč.
zák. žalovaná jako za,městnavatelka a proto o jejím zavinění pokud se
lýče plynoucí z toho povinnosti k náhraděšlwdy nemůže býti pochybnosti. Že by František l(. svůj úraz zavinil sám nebo byl na něm spoluvinen v tom' žalované přisvědčiti nelze. Prvý soud se otázkou zavinění
Františka l(-a ani nezabýval, aLe zcela správně na ně nenalezl. Žalovaná
spatřuie zavinění Františka l(-a na sřícení se vytahovadla v tom, že,
maje dohled na sýpce, stav vytahovadla nepřezkoumal a se o jeho opravu
nepostaral. Avšak oproti tomu poukázati jest na výpověď Aloise O-a,
dle níž dohled na sýpce neměl František l(., nýbrž dráb Martin P. Věro
hodnost této výpovědi v odpor brána není a je tudíž tvrzení žalované
o zavinění Františka R.-a v tomto směru vyvráceno. Rovněž neprávem
vyčítá žalovaná Františku l(-ovi vinu na nehodě z toho důvodu, že nepostavil lidi 11 kliky nebo pás)<:ové brzdy vytahovadla, aby sřícení se

vytahovadla, kdyby přece k němu došlo, zabránili. Ovšem vyslovil se
so znalecký~ svědek a~ též znalec, že, i když ozubené západkové kolečko
řádně u vytahovadla nefungovalo, přece nebylo by k nehodě došlo, kdYby
jeden nebo dva lidi byli u vytaho'Vadla drželi kliku' nebo pásovou brzdu,
avšak z toho, ŽP loto op"~tření František 1(. neučinil, se jeho zavinění
na nehodě vyvozovati nedá. Zaviněné jím bylo by ono opomenutí tehdy,
kdyby František R. byl věděl nebo mohl míti za to, že vytahovadlo
pokud se týče ozubené západkové kolečko řádně nefunguje. Žalovaná
však ani netvrdi, že František R. o vadnosti kiolečka měl věde>most
a z provedených dilkazů nebylo též žádným prokázáno, že František R.
mohl pokud se týče musel počítati s tím, že vytahovadlo fungovati
nebude a že tedy je záhodno, aby lidé kliku nebo p.ásovou brzdu u vy(ahovadla drželi.K:dyž se západkové kolečko v roce 1918 roztrhlo a bylo
dáno do správy, byl František R. na vojně. Z toho lze souditi a žalobkyně
to nepopřela, že František l(. o tom, že kolečko se roztrhlo a je jen
spraveno, nevěděl. Sřícení se vytahovadla dopoledne dne 22. února 1919
bylo hlášeno Martinu P-ovi a nikoliv Františku l(-ovi a, že se tento o tom
sřícení dověděl, prokázáno není. Co se konečně toho týče, že se dělníci
u vytahe>vadla navzájem varovali, aby na vytahovadlo nestoupali. i tu
schází důkaz, že o tom F'rantišek R. věděl. Dle uvedle·néhe> je porušení
povinnosti, náležejÍcí dle § 1157 obč. zák. straně žalované ohledně vytahovadla, prokázáno, naproti tomu není důkazů· o zavinění nebo spoluzavinění nehody se strany Františka l(-a a v důsledku toho právem uznána
byla žalovaná za povinnou k náhradě škody, povstalé z nehody.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
Důvody:

Nesprávné posouzení věci po stránce právní Vyvozuje dovolání, po:"
ukazujíc jednak k tomu, že žalovaný cukrovar může ručiti toliko za škodu
způsobenou jeho orgány a nikolí zřízenci, jednak k tomu, že poškozenÝ~
František R. zavinil svůj úraz sám. V onom směru postavil se soud
odvolací na správné stanovisko, odvozuje ručení žalované stmny z ustanovení' § 11570bč. zák. Tento § (ve znění III. dílčí novely) stanoví
zvláštní povinnost péče, jež zaměstnavateli ukládá, aby při upravení
práce jakož i při zařízení a udrž-ování pTaCQVen a nářadí, jež zaměstna~
vatel opatřiti má neb vskutku opatřUje, dle možnosti pečovalo bezpečnost
života a zdraví zaměstnancu-; z toho vyplývá pro zaměstnavatele povinnost udržovati náčiní a jiná zařízení, jichž zaměstnanec při výkonu práce
používá, v takovém stavu, by bezpečnost života nebo zdraví zaměstnan
cova nebyly ohroženy. Mohl-li zaměstnavatel ohrožení života nebo
zdraví zaměstnancova předejíti a neučinil-li tak, porušil zmíněnou § 1157
obó. zák. mu uloženou povinnost, a pak jest práv ze škody z toho nastalé.
Soud odvolací ve shodě se soudem prvé stolice zjistil v ohledu skutkovém, že příčinou úrazu Františka l(-a byl špatný stav vytahovadla, totiž
roztržené západkové kolečko, jež vYtahovadlo v každé výši automaticky mohlo zadržeti, jež však právě následkem zmíněné vady špatně
fungovalo. Za tento stav vytahovadla zodpovídá žalovaná strana nikoli
pouze dle § 1315 obč. zák., nýbrž dle § 1313 a) obč. zák., poněvadž právě
povinné péči (§ 1157 obč. zák.) nedostála. Od toholo ručení nelze ji osvo-
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boditi, kdYž splnění pocvillnc;sTIti'ijren6ffi'Uao'SoI;eQrune.-Cln;ejjak-·~
dotýče otázky, zda František R.úraz svůj sám zavinil aneb aspoň spolu~
zavinil, prohral soud adv obcí i t",to otázku správně a stačí na oduvodnění
soudu odvolacího pot/kázati.
Čís. 2008.

Cizozemskou akciovou společnost, provozují ci po živnostensku obchody též v tuzemsku zastupuje pouze representace, vybovujíCí náleži.
tostem cl. IV. nař. ze dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. zák., nikoliv
správní rada nebo ieji předseda.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1922, R I 1186122.)
Rej s tři k o v ý S o u d vyhověl žádosti cizozemské akcio;vé. společ
nosti o zápisy do rejstříku. Rek u r sní s o ud návrh zamítL
Ne j v Y š š í s o u d odmítl dovolací rekurs předsedy správní rady
akciové společnosti.
Důvody:

Opravný prostředek podán byl předsedou správní radY firmy. Akciová

společnost, pod touto firmou obchody pro'vozujíd, má sídlo v Londýně,
v roce 1914 bylo jÍ uděleno po;dle cís. nařízení ze· dne 29. hstopadu 1865,

ČÍs. 127 f. zák. povolení k živnostenskému pro-vozu obchodů též v oblasti
tohoto státu a byla k návrhu svého representanta zapsána do rejstříku
pm firmy společnostní. Společn{)st tll je proto posuzovall dle uvedeného
cÍs. nařízení. což platí i o- jejím zastoupení před soudem, k čemuž povolána je dle čl. IV. nař. pouze representace, vyhovující náležitostem,
v tomto článku vytčeným, ne však správní rada anebo předseda správní
rady. Jedině representant může v zastoupení společnosti ,činiti podán~
na sOnld a vznésti stížnost do usnesení soudu. Byla proto tato dovolacl
stížnost podána osobou, neoprávněnou zastupovati jmenovanou společ
nost před soudem, důsledkem čehož bylo ji odmitno,uti, aniž dovolací
soud zabýval se dále stížrrostí po stránce skutkové nebo právní.
Čís. 2009.

Samosoudci (§ 7 a) i. ~) náleží též iednati a rozhodovati () návrzích
dle §§ 236 a 259. c. ř. s. i když předmět jejich oceněn přes hranici
1§7aJj.n.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1922, R I 1293122.)
Samosoudce sborového soudu prvé stolice rozhodl za sporu o žalobě
s hoJc1notou předmětu r'Ozepře 10.000 Kč též o Illlezitimním návrhu určova
cím oceněném na 50.000 Kč. O d vol a c í s o II d 2Jruši,1 rrapadený ro'zsudek
a jednání o mezitimním návrhu zjišťovacím a nařídil procesnímu soudu
prvé stolice, _hy, vyčkav právomoci, o mezitímniill návrhu určo,:a:í~
i ve věci samé dále jednal. D ů vod y: Dovolaný souď je věcně přlslUS
ným i pro mezitimllí návrh určovací, ježto' jde o soud sborový i když spor

patří před samosoudce a ne senát. neboť nejde o různou příslušnost,
nýbrž' jen o různá obsazení téhož sborového soudu. Dovolává se proto
žalovaný právem toliko důcvodu zmatečnosti čís. 2 § 477 c. ř. s., vytýkaje,
že soud nebyl pro zmíněný určovaCÍ návrh náležitě obsazen. Předmět
tohoto návrhu byl podle předpisu § 56 odstavec druhý c. ř. s. žalobkyní
oceněn na 50.000 Kč, takže nebyl samosoudce, projednávající spor, oce~
něný na 10.000 Kč, podle § 7 a) j. n. v doslovu záko"a ze dne 1. úubna
1921, čís. 161 sb. z. a n. čl. II. bod 1. příslušným jednati též o návrhu
zjišťovacím a o něm rozhodovati. Ustanovení druhého odstavce § 7 a)
j. n. zde užiti nelze, protože návrh po Tozumu § 236 c. ř. s. ner.í rozšířením
žal'Obního požadavku. Vždyť zákon nepojednává o mezitimním zJišťova
cím návrhn Vi § 235 c. ř. s. nýbrž zvláště VI § 236 a 259 c. ř. s. a vytyčuje
na obou těchto různých místech pro přípustnost oněch návrhů "cela různé
podmínky. Podle § 9 j. n. není dovoleno, by počet soudců sborového
soudu byl menším než je nařízeno v § 7 a 8 j. n. PrOl!o je podle § 477
čís. 2 c. ř. s. jednání před sowdem, který byl obsazen samosoudcem místo
tříčlenným senátem, a rozhodnutí soudu toho zmatečn}'!h a bylo rávrhu
odvo-Jatelovu' v tom ohledu vyhověli a naříditi jak se stal-o (§ 478 od,tavec
druhý c. ř. s.).
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu
soudu, by o ní, nehledě k domnělé zmatečnosti. dále jednal a znovu rozhodl.
D ů v.oďy:

Zrušení rozsudku. pokud jím byl u rozhodnuto o prosbě žalob ní, není
§ 477 čís. 2 c. ř. s., ježto žalobce domáhal se již v falobě
účtů též ze správy cihelny, a úhrnný nárok žalobní oceněn byl na
10.000 Kč. K rozhodnutí o nároku tom povo,lán je sal1io>oudce již dle
jasného znění § 7 a) j. n. TýŽ samosoudce rozhodl též o mezitimním určo
vacím návrhu, ač předmět návrhu toho oceněn byl na 50.000 Kč. Přes to
nelze souhlasiti s názorem o:dvolacího soudU', že o návrhu tom měl rOzhodnouti tříčlenný senát. účelem čl. IV. čís. 2 novely ze dne 1. června
1914, čís. 118 ř. zák. a čl. II čís. 1 zák. ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb.
z. a u. bylo uleviti soudům zmeušením počtů soudců, předepsaného dří
vějšími před'Pfsy pro některé rozepře. Oprávnění samosoudce k projednání a rozhodnlltí omezeno byl-o, sice na spory, jichžpředmě! nečiní přes
10.000K'č, avšak pravomoc jeho zůstává nezměněna, rozšíří-li se žalobní
požadavek po zahájení ústního jednání nad tuto částku. Tím prolomena
byla zásada. že samosondce nemůže rozhod(wati o sporném předmětu
nad 10.000 Kč, a přivedena hyla k platnosti snaha, by spor, zahájený
přeu samosoudcem nepřešel ani později na senát. Může proto samosoudce
projednati a rozhodovati spory i nad 10.000 Kč, předpo,kládajíc, že spor
byl zahájen o předmět, jenž nečinil více 10.000 Kč. Zákonodárce byl
veden snahou po zjednodušení sporného řízení, z téže snahy však vycházel i soudní řád přikaZUje soudům v §§ 236 a 259, by za určitých
pocLmínek rozhodo,valy o návrzích tam uvedených, jež původně nebyly
předmětem žaloby. V tomto případě šlo zi'1konodárci o odklizení dalších
sporů., v onom jde o to, by spor, zahájený př-cd ,samosOU'dcem, byl jím
dále projednáván a rozhodnut, i když nastano,u případy. že má býti rozhodnuto o předmětu, převyšujícím uvedenoU' mez 10.000 Kč. Těmito
odůvoďněno
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směrnicemi jest se říditi i
n. v
I
'proto citaci § 235 v druhém odst&vci, přikládati význam tak omezený, jak
čini odvolací soud, nýbrž je přikázati samosoudci k projednání i návrhy
dle §§ 236 a 259 c, ř. s. bez ohledu na částku, na jakou byly oceněny.
Stačí předpoklad, že předmět sporu v žalobě byl ocenčn na 10.000 Kč.
Jsou-li dány další zákonné po;dmínky, není tomu na překážku obsazení
sOlldu samosoudcem. Jde o případ obdobný bagatelnímu řízení, v němž
soudce může jednati i rozhodovati o návrzích dlt §§ 236 a 259 c. ř. s.,
i když předmět jich převyš.uje 100 Kč, pokud jen zachovány byly meze

věcné pří~lLlšnosti.

Čís.

z~ d?e 16: d~bna 1920 a 4.' března 1921 mluví 0' starýCh korunách, ve
Vldm ul~zenych," poněvadž tu jde očividně o pouhé přehlédnutí které
mUSIlo zastupcI zalovaného dle stavu věci býti ihned nápadné. '
. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu
Důvody:

.

Tvrzení dovolacího rek.ursu, že šlo o jmění ve Vídni, bylo by správné

~en tehdy, kdyby byl žalovaný pro žalobkyni uložil u vídeňské centrály
lako depot 220.000 st. K. ne jako věc zastupitelnou, nýbrž jako věc urči

2010.

Tím, že ku příkazu žalovaného připsán byl peníz u cizozemské banky
vEl prospěch tuzemce, vznikla žalovanému proti tuzemci poWedávka. na
níž lze založiti sudiště dle !§ 99 j. n.
(Rozh. ze dne, 15. listopadu 1922, R I 1301/22.)
Žalobu proti po-lskému obchodníku zadala karlovarská filiálka· vídeň
ské banky A. u' krajského soudu v Chebu a opřela místní příslušnost
o § 99 i. n., vycházejíc z tohoto děje: Dopisem ze dne 17. listopadu 1919
vyrozuměla banka A. ve Vídni žalobkyni, že Wiener Bankverein k pří
kazu žalovaného slo-žil U' ní 219.725 starých korun, a že tímto uznává
ža)oibkyni na kontu. Dopisem ze dne 30. března 1920 sdělil Wiener Bankverein zástupci žalovaného na jeho žádost, že složil 220.000 K· k příkazu
žalovaného u banky A. ve Vídni ve prospěch její filiálky v K:arloyých
Varech a dopisem ze dne 18. května 1920 sdělil mu na dotaz, zda a jaké
pokyny mu žal0'vaný dal ohledně upotřebeni tohoto depom, že' žalovaný mu dal příkaz, aby složil 220.000 K tu banky A. ve Vídni, ve prospěch její filiálky v Karlových Varech. Dopisem ze dne 15. února 1921
vyro.zuměla žalobkyně žalovaného, že jeho saldokonto II ni činí 90.000 K;
že u ní ma 219.725 starých ko:run v depotu, a že naléhavě žádá, aby své
debetsaI.do co nejdhve vyrovnal. V dopis,e z 26. února 1921 se tázal zástup_o
ce žalovaného žalobkyně, za j8Jkých podmínek bypřev-zala částku 220.000 K
u ní složených ku krytí konta žalovaného. S o ud p r v é s t o I i c e Vyhověl námitce místní nepříslušnosti a odmítl žalobu, rek u r sní s o: u d
námitku zamítl. D ú vod y: Ze zjištěného děje jasně plyne, že obě strany
v čas podání žaJoby, t. j. dne 13. dubna 1921 byly v tom za jedno, že
žalovanýdluhuje žalobkyni 90.080 Kč a že naproti tomu jest v jeho prospěch tl žalobkyně depot 220.000 K starých korun. Částka 220.000 K byla
sice ve skutečnosti složena u banky A. ve Vídni,
knihách však, byla
převedena z tohoto hlavního závodu na žalobkyni.
Následkem tohoto
vkladu měl sice žalovaný nejprve pouzc pohledávku ve stejné výši oproti
hlavnímu závodu ve' Vídni. Tím, že tento ústav žalobkyni v knihách uznal
částkou 220.000 'I", dle příkazu, který jí žalovaný dal, a že žalobkyně
tento převod přijala, stala se žalobkyně dle § 1405 a 1407 obč.' zák. na
místě vídeňského hlavního závodu dlužnicí žalovaného a jest tudíž soud
dle majetku podle § 99 j. n. odůvodněn. Na tomto stavu věci nemůže
ničeho měniti okolnost, že žalobkyně v dopisech na zástupce žalované

v

tou, . sP,ecI,es: na př: ~olové peníze zapečetěné anebo i.iným způsqbem
PE?lI ~amene chranene (sr. § 966 obč. zák.). V tomto případě nebyla by
pnslus~os!, pr?cesního-soudu o.důvodněna, nebot jmění, o něž opírá žaI~bkyne pn~lusnost, bylo by v case žaloby ve Vídni. Toho však žalovaný
sam netvrdIl a tVEditi nemohl, ježto z jeho skutkového přednesu vyplývá
~p~k. Úmyslem zalovan.ého bylo jedině; by vznikla mu proti žalující
fI!wlce pohledávka hodící se ke kompensaci, a úmyslu. toho dosáhl poukazem ~vedené částky v·e prospěch žalobkyně skrze jiné peněžní lÍstavy.
Rekursm soud' usoudil tudíž sPrávně; že pohledávka žalovanému skutečně
v':TI!kl~ pr:o~i žalo-b~,yn~a ne proti iin~mu peněžnímu ústavu, jehož pro:tr~dmctvl :a:~vany uzd. Tomu nasvedčuje skutečnost patrná ze spisů,
ze ~alobkyne castku ,tu převedenou na K rak. a dáTe na Kč, kompensovala
se ~~Iov,an~ll' p;o,hledavkou. Vzhledem k tomu není třeba vyvraceli zvláště
dalsl.pravTI! vyvody dovolacího, rekursu bez ohledu na to-, že částka ta
odpoctena. byla od zažalované částky teprve za sporu po podání žaloby.
Čís. 2011.

Sborový soud prvé stolice, u něhož podána žaloba o zaplacení nedoplatku trhové ceny, přesaltujícílto 5.000 J('č zůstane příslušným třebaže
žalovaný námitkou uplatňuje nároky ze správy pro vady dobytČete.
(Razit. ze dne 15. listopadu 1922, R I 1310/22.)

, Proti !alobě o z,aplacení ne~oplatku kupní ceny 14.000 K:č za prodaneho ,kope, vznesene. na sborovy soud, namítl žalovaný, že kůň trpí podstatnyml va,daml a ze jest žalobce z těchto vad práv (§ 923 obč. zák.).
P r 5' c e snl s o udp r V é s I o I i c e žalobě vyhověl, (} tl vol a c í s o' u d
zr~sI! rozsudek i s předchozím řízením pro zmate,čnost a žalobn odmítl.
D u v .~d Y:. Jde .tu vla,stně o .r0:;při. p;o vadu 'c]ohytka, pro kterou podle
§ ,49.C!S. ~ J. n. lest vyhmdne pnslusnym okresní soud. Podle § 104 j n.
zaleZltoslI, k~eré náležejí přeď okresní soud, nemohou býli vzneseny' na
soud s~orovy ~rvní stolice. Rozsudek a řízení trpí proto zmatečností
§ 477 .CI~. 3 c;. r. s. a bylo je proto podle § 4/71 čís. 7, 41i'S c. ř. s. jaiko
zmatecne, zrUSIÍ! a podle §§- 43, 240 c. ř. s. žalobu odmítnouti
Ne j v y Š š í s o u d zmši! napadené usnesení a přikázai odvolacímu
sc;udu, b~, nehledě k domnělé nepříslušnosti soudu, znovu rozhodl ve

veCl same.
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I(ekursu nelze upříti oprávnění. Zalobce ~odal na žalova~éh? Ž~IO~;1
o zaplacení nedoplatku trhové ceny 14.000 Kc. Pro posouzem vecne pnslušnosti bylo rozhodným, že žalobce domáchal se žalo~ou zaplacení
částky 5.000 Kč přesahující, čímž byla příslušnost sboroveho soud;: dl,;
zákona odůvodněna (§ 50 j. n.). Dle § 29 j. n. zůstal soud pro vynzem
sporu o žalobě příslu'šným až do jeho ukončení i když ž~lovaný v .od~
povědi uplatňoval nároky ze správy pro vady kpupeneho dobytcete
(§ 923 obč. zák. a § 49 čís. 8 j. n.).
Čís. 2012.

Přerušení valntových sporů (nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís • .173
sb. z. a 0.).
.•
. . ' '.'
.
.
Spory, jež zahájeny byly liz za platnosti nartzelll •. ':lS. sb. z. a n.
173/1921 jest jen přerušiti, nikoliv dosavadní řízení zrnsltl.
NellÍ' vždy rozhodujícím bydliště stranY; přicháziv úvahu ,; její závod,
jenž" tom kterénl případě byl na obchodu súčastněn.
Pokud jest přerušiti spory z kontokorentního spojení, trvavšího ,i po
26. únoru 1919.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1922, R I 1313/22.)
Zalobou zadanou n~ soudě roku 1922, domáhala se tuzemská banka
na žalovaném majiteli tuzemského závodu, bydlícím.:,~ Vídni; z~place~í
pohledávky z běžného účtu, týkajícího se obchodo,vam tuzemskeho zavodu žalovaného. Námitku nepřípustnosti pořadu práva, vzhledem k nařízení čís. sb. z. a n. 173/21 s o udp r v é s tol i c e zamítl s poukazem
k tomu že žalo·vaný měl v tuzemsku v I(ra,slicích podnik, na nějž se
vztaho~ala zaža!o,vaná pohledávka, a pojav toto usnesení do rozsudku,
rozhodl ve věci samé. O d vol a c í s o u cl zrušil napadený rozsu,dek
i s předchozím řízením a odmítl žalobu pro nepřípustnost po'řadu prava.
D ů vod y: Dle § 87 j. n. mohou majitelé obchodních podniků ve s~or.ech,
vztahujících se na podnik, býti žalováni u soudu toho míst~, v nemz s~
závlQd nalézá. Zaloval1ýsám praví, že mu bylo raděno, aby j'eho.tuzemsky
podnik V KrasUicích k UlfY'chle'ní skoncování obchodního spoj,en; učinH di!spo"
sice u žalobkyně, z č.ehož jasně plyne, že zažalovaný nárok kotví v p.j'íhodě kteráž jest v hospodářské souvislosti s podnikem v Kraslicích.
Mim~ to by tu bylo sudiště § 99 j. n., poněvadž žalovauý má v Kr~licich
bezpochyby jmění. Dle §ll vlád. nařízení zedlne 21. duhna 1921, ,;}s. 173
sb. z. a n., kteréž vládním nařízením ze dne 20. prosmce 1~21, CIS ••4~~
sb. z. a n. bylo zachováno v platnosti, nemohou však pohledavky Zn~jlCl
na rak.-'ll'h. "orU'llY, jež vznikly před 26. únorem 1919 r;-razi !Ysickym:
nebo právnickými osobami, z nichž jedna měla dne 26. unora 1919 sve
sídlo v Československé republice a druhá v Rakouské republice za platmsti tohoto nařízení soudně býti uplatňovánY. V tomto případě není
žalována firma Max. O. v Kraslicích, nýbržl její majitel, který dne 26. únor~
1919 měl bydliště' Ve Vídni. Ježto žalobkyně měla sídlo v Praze, sporua
pohledávka vznikla před 26. únorem 1919, a měna mezi stranami jest

sporná, měla žaioba soudem prvé stolice býti odmítnuta pro ~epřípust
nost pořadu práva.
Ne j v y Š š í s o li d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu
soudu, by ii znovu projednal a rozhodl.
DŮVOdy:

Vládní

nařízení

člís. 173 sb. z. a n. zakaZUje
peněžitýoh závazků, v předpisu tom

ze dne 21. dubna J921,

v odstavci prvém soudní vymáhání

blíže vytčených za podmínek tamže uvedených a ustanovuje v odstavci
druhém jako důsledek zákazu toho přerušení zahájených řízení soudních.
Ustanovení toto, jež platí dosud, je vztahovati i na případy, v nichž spor
byl zahájen již za platnosti tohoto nařízení (výnos min. sprav. ze dne
26. dubna 1921, čís. !O věstn.). Napadené usnesení, zrušující rozsudek
i řízení jemu předcházející a odmítající prOI tentokráte žalobu, neodpovídá uvedenému předpisu. Nejvyšší soud není však s to přerušiti sám
řízení ve smyslu nařízení, ježto nebyly aspo,ň vzhledem k celé zažalované částce prokázány veškeré jeho podmínky. Ze valuia jest sporná,
je patrno z odpovědi na žalobu. Nesporno je dále, že žalobkyně měla
'! rozhbdný den sídlo v Praze a ž.e žalovaný bydlil tehdy ve Vídni.
Zalován je Dr. Max O. prot. I(aufmann und !nhaber der gleichnamigen
Firma in Oraslitz, wohnhaft in Wien, žaloba ,počíná tvrzením: Wir
standen mit dem Beklagten und seiner Firma in Oraslitz im I(ontokorrentverkehre . . . . a žalobní prosba navrhuje odsouzení tohoto žalovaného. Přes to však nelze hned předem za:mítno;uti náhled procesního
soudu, že bydliště strany není za uvedených okolností rozhodujíc!, nýbrž
bude uvažovati o tom, zda nejde tu o samostatnou jednotku hospodářskou
ve smyslu nařízení vlády ze dne 7. srpna 1922, čos. 265 sb. z. a n. PO,slední odstavec § 1, a zda iednotka ta měla, v. rozhodný den sídlo v území
tohoto státu. V tomto případě nelze řízení přerušiti ohledně pohledávek,
ježntahujÍ se výhradně na tuto hospodářskou jednotku. Pro;cesní so'ud
dospěl v tomto směru k ·přesvědčení, že závod žalovaného v Kraslicích
byl naprosto samostatným a nezávislým, a že tento spor týká se výhradně tohoto závodu. Odvolací souď pokládá za rozhodUjíCí bydliště
~ajitele firmy, což by bylo jedině správné' ve tom 'případě, kdyby kraslický
leho závod nebyl samostatnou hospodářskou iednotkou. Tato skutečnost
nebyla odv-olaeím so;udem zjištěna, a je pro.(o třeba řízení v tomto směru
doplniti. K'o·nečně jde o poslední otázku, kdy vznikla zažalovaná p-ohledávka. Odvolací soud 'předpokládá, že se tak stalo před 26. únorem 1919,
žalobkyně však vytýká právem nedostatek skutkových předpoldadů pro
toto zjištění. Zažalována ie t-otiž pohledávka z kontokorentního spoďení
částkou, jež pro žalobkyni vyplývala d'nem' 10. června 1921. Žalovaný
přednesl sám, že pOkračoval v obchodním spoiení se žalobky;ní i po
kritickém dnu, a dle zjištění 'procesního' soudu dluhoval žalovaný žalobkyni z tohoto spojení koncem února 1919 61.004 Kč 60 h, kdežto zažalována je ,částka 68.636 Kč. Tomuto zjištění odporuje ovšem uvedený
předpoklad odvolacího soudu, jenž se vůbec nezabýVal spornými okolnostmi p-o stránce skutkové, a není proto možno nejvyššimu soudu pře
vzíti předpoklad ten jako skutkové Zjištění. Vládní nařízení a[s. 1713,
nevztahUje se ovšem na pohledávky vzniklé Po rozhodném dnu. Bude
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proto možno řízení
vzhledem k částce, již odvolací sowd zjistí' jako dluh žalovaného
z 26. února 1919, kdežto vzhledem ke zbytku bude nutno v odvolacím'
řízení pokračovati bez o,hledu na toto vládní nařízení..
Čís.

na obchodní SOudy neb. obchOdní senáty, v § 51 j. n. jmenované jako

soudY,~e.z ohledu na VÝši sporného předmětu výlučně příslušné jak' torn'u

Je v pnpadech uvedených pod čís. 3 až 5 § 51 j. n.

'

Čís. 2014.

2013.

. Spory dle zákona o ručení železnic ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř.
zák. jsou výlučně přikázány samostatným soudům obchodním nebo obchodním senátům sborových soudů; příslušuost okresuího soudu nepři
chází vůbec v úvahu.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1922, R I 1320/22.)
Žalobce utrpěl úraz na dráze a domáhal se na základě zákona ze dne
5. března 1869, čís. 27 ř. zák. na okresním sowdě náhrady škody 5.00,0 Kč.
Námitku věcné nepříslušnosti s o ll"d p r V' é s t o ti c e zamítl, reku r sní
s o ud jí vyho.věl a žalobu 'Odmítl. D ů v o' dy. Nárok touto žalobou uplatňovaný opírá se o zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. Příslušnost
pro takovéto žaloby upravena je v § 3 téhož zákona, dle kterého .patří
žaloby ty k obchodnímu soudu a tOl dle volby žalobce k obchodnímu
sowdu sídla žalovaného podniku, anebo v jehož obvodu se příhoda stala
a to bez ohledu na výši nároku. Ustanovení to, bylo dle čl. VI. uv. zák.
zachováno' v platnosti a dle zákona
ze dne 1. srpna 1895, čís. 110 ř.
ze dne' 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. (čl. II. čís. 1) nastala polÍze ta
zmčna, že i takové spory až do vý'še 10.000 Kč nyní rozhoduje samosoudce obchodního soudu, po případě příslušného krajského soudu (§ 51
poslední oclstavec j. n.).
Ne j v y ŠŠ í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

zák.

Důvody:

Nárok žalob ní uplatňován je podle zákona ze dne 5. března 1869, čís.
27 ř. zák. Tento vstoupil v účinnost za 'platnosti jurisdikční normy ·ze
dne 20. listopadn 1852, čís. 251 ř. zák., jíž. upravena byla věcná příslušnost
obchodnich soudiů a sborových soudů prv.é stolice, určených k výkonu
obchodní pravomoci. Těmto byly výlučně přikázány spory směnečné,
kdežto rozepře, uvedené v § 57, mohly býti vzneseny i na qbecné soudy,
nebylo-li v místě obchodního soudu anebo soudu opatřeného obchodní
pravomocí. Tohoto ustanovení, jež by nznávalo i příslušnost ob~cnýcb
sondů, nemá § 3 zákona o ručení železnic, upravující Jak věcnou tak
í místní příslušnost pro žaloby z příhOd v dopravě, a je proto ustanovení
jeho rozuměti tak, že spory, podle něho zahájené, přikázány byly jen
obchodnim souďům anebo sborovým soudům, opatřeným obchodní
pravomocí, na jichž místo vstoupny samostatné soudy o,bchodní nebo
obchodní senáty sborových s'Oudů' uvedené v § 51 j. n. (nynější). Tato,
převzavši předpis § 3 zákona o ručení železnic, neomezila příslušnosti
obchodních soudů na spory, v nichž předmět jich pleMhuje určitou částku
peněžitou, jak učinila w rozepří, vytčených pod čís. 1 a 2 § Sl. Žaloby,
uplatňující náro:ky podle tohoto zákona mohou proto vzneseny býti pouze

, Tím, že m~iitel (hosPodářského) stroje vyhověl přeupisům chránícím
teles~o.n bez?ecnost lidí při práci, neZbavuje se zodpovědnosti ~pomenu1-li
opat~ltl stro~ tak, by i mimo použití stroje ku práci nebyla ~hrožena tě-

lesna bezpecnost.
'
, Nedo:~losti poškozeného není o sobě vyloučeno dělení škod mezi
neho a skudce.
y

O~ozh. ze dne 15. listopadu 1922, Rv I 254/22.)
V nepřítomno~~i !aloyané~o ,hrály si děti s jeho žentourem a přivedly
ho do pohyb~c pn cemz 91~ty zal obce vsáhl V' hnací soukolí žentouru a
byl na ruce t,ezce po:raněn. ZaloM o náhrady škody vyhověl pro ce sní
~ 'O U d ,P~ ves t o II c e co do důvodu zcela, o d vol a c í s o u d uznal
zalobm narok, c,o ,do dův~du z polovice po právu. D fl vod y: Prvý soud
shled!l. zavmem z!'lo,vane?o v tom. že žalovaný neučinil opatření, aby
zabr~~I!, ~by, SI delI nehraly na žentouru, jenž byl na dvoře v jeho hosPo,darstvl, ackol~v s,ám to často viděl. V tom shledal prvý soud ovomen~lI onoho ~tupne p~le a .poz,:rnosti, jejž měl žalovaný dle § 1297 o'bč.
za~; v>:na~ozllI, ,to 11m, VIce, ze žentour neodpovídal zcela požadavkllm
n~nzelll, ml,:;todrzltelstvl ze dne 12. března 1907, čís. 33 z. zák, pro Cechy.
Nazor: ze ze~toll'r neodpovídal zúplna nařízení místo:držitelského výnosu
~e d,ne, 12. b;ezna, 190!; čí~. 33 z: zák., nelze ovšem opříti o výsledky
Je?na,m a, pruv.odmho nzem. ProtI tomu mluví nejen znalecký posudek,
nYbrz, I S<lm yynos, na nějž bylo poukázáno. DIe posudku odpovídá žen'k
tour zalovaneho V' celku předpisu. Okolnost již uvádí znalec'
k tran 's' t·"
,
'
, ze spOJ a
"
,sml nr "VY.CI nem zazděna, nýbrž leží volně, není proti zmíněnému
predPlsu, ,po~evadž ,dle něho musí býti zakryty nebo zahrazeny pouze
transmlsm hndele az do vý,še 2 m nad podlahou kdežto dle nálezu znalcova byl v tomto případě hřídel v prohlu,bině' pirdy, nikoliv tedy nad
pOdlaho,h, ': !ransm.isní tyČ probíhá silnou železuo:u rourou, jež leži na
~el:'u, 'častecne pak Je dokonce i pod zemí. Ostatně závada, o niž se zmill-:-He .znalec, ,nenÍ' v příčinné souvislosti s úrazem, neboť úraz stal se
m~o,hv _u SPOJkY,2. transmisní tyče, nýbrž tím způsobem, že žalobce vsáhl
v r~dne zakry~e hnací, ústroií, že,ntouru. Než přes to jest sdíleri názor
?rveho s~udu, ZE; Jest zalovany vmen, žalobcovým úrazem. Okolnost že
zent,:ur zalova?~ho yyhovoval předpisům místodržitelského výnosu' nevy}uGUJe zavl,n,enL, Predpisy tyto mají za účel, aby zabránily úrazůr;1 při
pra.cl hospodarskyc? strojů. Zachovávají_Ii se, nebude z pravidla ručiti
maJI~el podmku za urazy, které se přes to přihodí při práci. To však r'evyluCUJ'~ pov'3u.osti maj;tele žentouru, by vynalložil takový stupeň
zo:n~stl, Jeh~~ !cst třeba, aby se zamezily úrazy, i když se žentouru
?ra~e nepo,uzlva, .'kdYŽ takové úrazy mohou se přihoditi přes zaiištění,
Jlchz Jest ,pn praCI třeba, jak jest tomu v tomto případě. Prvý sond právem spatroval nedostatek této pozo,rnosti v tOI)1, že žalovaný nezabránil,
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děti

~~n~~~~~~l?~~~~lti*,,;'~~~~~clfi~irieí:~-

aby si
nehrály s
mohla býti uvedena do pohybu, a
. . ~.
h·'.
libovolně otevřeny ač opětovně pozoroval, že Sl
.na zentourf :aJ\,.
prvý soud spatřuj~ zavinění žalovaného dále v tom, ze opom~nu UC1:1 J.
opatření, by žentour, když se jím nepracovalo, ~e~o~l byh u::: en
v pohyb. Pro tento nedostatek obyčejné pozornosh, Jenz byl ~~pr~mo~
říčinou úrazu, ručí žalovaný ve smyslu §§ 1294 a 1297 obc. za .. ry ,
h b·l·
atolik že měl za to že nelze mluv1h o spoluzavmem
P d
~ou poc y 1 ~en. n d' ěl' m Z usta~ovení § 1308 obč. zák. nelze tento
z~lo3cC dPrato, zCtJc§ne1300s8P obYC· . za' k vylučuJ·e ručení nedo-spělého pouz. e
zavefl {)I VOZQva 1. '
..
."
~l .~,
tehdy když ten komu nedospělý zpi'lsobil škodu, Jakozto vyspe C)Sl ~ozume~ sám dal ~říčinu ku své škodě. Ostat~ě ,tím. není Vysbl~Ve~ak a. so:
•
d Xl' h To vyplvva z § 1310 () c. za .. , Jenz
lutní nezodpovednost ne ospc yc . . '
l"t'
ad
předpisuje, abY se uvážilo, »nelze-li nio-méně š~ůdci ve zv ~s m pnp ne~
nosti vinu přičísti«, tedY výslovně vyslovUJe, .~e r:ezodp~vednost91~tého
dospělých není nikterak absolutní. V tomto pn~~de, Jed~a se .0
ohlapce jenž již navštěvuje školu, jemuž~o-spodarske p:acc ne)so~ mc~m
cizím j~muž tedy přiznati jest tolik zraleho rozun;u, z~ ~est s o':
hlé(U že poklopy na žentouru mají účel, aby ustroa1 zentouru >: ~
~~ráně~o proti dotekům z vnějšku. Pakliže žalobce přes t~to poznam
odstranil překážku, o-tevřel poklop a vsáhl rukou do .soukoh, nel,;e ~~
přičítati menší vinu, než žalovanému, jenž opomen~l .uc;mlÍl 1 tako;:a o~ti
tření je.ž by byla s to, aby zabránila 'Úrazu, 1 nem-l1 zento~r ~ cmno ,
tedy' abY učinil žentour nepřístupný dětem, nebo by upevml OJ ,tak, aby
m hla býti uvedena dětmi v pohyb. Má-li však žalobce na svem ur~zu
~~užovinu, jest mu nésti škod!> dle § 1304.obč. zák. ~teJnou rn~f(}u se z:~
lovaným, i jest jeho nárok na náhradu skody pro,!) zalovanemu CC'
důvodu po právu pouze polovicí.
"
, , •
Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovan,ého, k. dovo!am za~
lobcovu uznal pali žalobní nár'Ok co dO' duvoďu po pravu dvema tretmaml.
v.

.v.

t

Důvody:

Rozsudek odvolacího soudu, jímž bylo U'znán?, že žalo?ní nárok c~
do důvodů jest vůči žalovanému pouze z polOVICe p? pravu: n~pa~~l
obě strany. Žalobce z dovolacích duvoďů rozporu se spIsy a, nespravn~ho
rávního posouzení věci, žalovaný pak jen z tohoto poslez ~vedene ~
~ovolacího důvodu. Dovolání žalovanéhO' spatřu!e ;,platňo::an>: dO~o.~a~l
duvod v tom že došel 'Odvolací soud k názoru, ze jde o delem zavlll,?m.
Než vývodů~ do,volate,le, jimiž di'lvody odvol~cih?:.o~du co kdo .vmy
žalovaného nejsou nikterak vyvráceny, nelze~nsvedc1tJ.. a ~ou az~e ~:
jednak na důvodY nižších soudů, jednak i na uvahy, k zal'O c.ovu .?v .
lání dole uvedené, a dodáv~ se, toto: Nemirže býti P?chybnosli, ze nar~~~l
místodržitele pro králo;vství České ze dne ].2: br~zna. 1907.p~es. ď<
čís. 33 z. zák. směřuje k tom~, by.?ylo, ,,:ab.raneno' ura3mm pn ?SP~ ~\
kých strojích vubec a ze.jmena pn prac1 JImI, stanovIC v § 1, Ja]<: kmOl;
~ýti žentour 'Opatřen, aby ho mohlo býti použív~no. Z, toho vs<!' 't ~~
ustanovení tomuto bylo vyhověno, ještě, neplyne: ze b:s; hm byl vlas m
žentouru ú'plně prost zodpovědnosti za uraz, )enz ;e pre,s to stal., To by
se přídI o zásadě § 1293 obč. zák., zejména pak predplsum trestmho za-

kana, vYdaným k

ochraně -těia, -zdraví

a žÍvota lidského. Proto,

třebas

nebylo výslovného ustanovení, že oj žentouru nutno, nepracuje-Ii se,
upevniti nebo ze žentouru vyndati tak, aby se ji žentour v pohyb nemohl
uvésti, jest to přece samozřejmé; nestalo-li se tak, není tím dostatečně
zabráněno úrazu, jak právě tento případ dokazuje. Tedy i v tomto opomenutí dlužno spatřovati nedostatečné opatření žentouru, opatření, jež
dle obyčejného lidského rozumU' jest nutným. Při tom. nepadá na váchu,
zda měly děti u žentouru co dělati čili nic, vždyl jest všeobecně známo,
že f1lzné hospodářské stroje, jež možno uvésti v pohyb, bývají na venkově oblíbe'nou hračko;u dětí, a bylo proto na žalovaném, aby učinil takové opatření, aby nebylo lze žentour do pohybu uvésti, a by tím jakémukoliv úrazu bylo zabráuěU'o. Jest však zjištěno, že oj žentouru nebyla
připevněna a že bylo možno žentour uvésti v pohyb. Jelikož pak při pohybu žentouru žalobce, vstrčiv ruku pod zvon dírou k mazání stroje,
přišel k úrazU!, jest tu phčinná souvislost mezi opomenutím žalovaného
a úrazem a jest tudíž, jak správně uznaly obě nižší stolice, žalovaný
práv ze ško,dy z tohoto opomenutí. Zda je takové upevnění oje opatřením
obvyklÝm čili nic, nepadá na váhu, nýbrž jest rozhodno jen to, zda je
tím účelně zabráněno úrazU! a že to žalovaný, kdyby byl takový stupeň
pozornosti a píle použil, jakého při obyčeÍ'ných schopnostech může býti
použito (§ 1297 obč. zák.), musil poznati. Poukaz na ustanovení §§ 310
a 865 obč. zák. k důkaz1l, že žalobce může býti na úrazu utrpěném sám
vinen, nemůže pro žalovaného přivoditi příznivější výsledek, nebol i přes
tato ustanovení nelze veškeru vinu pIič1tati nedospělému nezletilci. Jest
tu vina dělená.Ovšem nutno větší stupeň viny přičítati žalovanému jako
dospělémU! muži se' životními zkušenostmi, jenž zajisté dříve a. větší mer'Ou
nahlédno:uti musil, že

nepřipevnění

oje

mŮ'že

vésti k tomu, že bude

způ

sobeno poranění, úraz osobám, okolnosti povrchně uvažujícím, nehledě
ani k tomu, že mohlo tomuto úrazu býti úplně zabráněno připevněním
oje. Proto jeho zavinění jest rozhodně větší než žalobcovo a byla odchylkoll od rozsudku dovolacího sO'udu mira jeho zavinění stanovena
dvěma třetinami. Pokud jde o dovolání žalobce, nelze přisvědčiti jeho
názoru, že rozsudek 'Odvolacího soudu v závažném hodu se zakládá na
skutkovém předp'Okladu, jenž jest se spisy v rozporu. Žalobce úplně pře
hlíží, že musilo by jíti o skutkový předpoklad, pro rozhodnutí závažný,
bez něhož bY tedy rozhodnutí odvolacího soudu po:strádalo nezbytného
základu a bylo neodůvodněno. Tomu však tak není v tomto případě. OdvolaCí soud dovozoval, a to zajisté právem, že devítiletý ch:l:wec, jenž
navštěvuje školu, jemuž hospodářské práce nejsou ničím cizím, má tolik
zralého rozumu, by rozpoznal, že poklopy na zvonu žentourovém mají

brániti do.teku z vnějšku. Uváží-li se, že tento hoch žije již po více let
na venkově, kde má, jak všeobecně známo', dostatek příležitosti, by poznal, k čemu ten .neb onen stroj slouží, jak se obsluhuje a zda a pokud
z neopatrného chování se nebo zacházení s ním nebezpečí pro tělo i život
vzchází, jest závěr o:dvolacího so-udu správný. Pro posollzení jeho viny
bylo rozhodným stáří a možnost postříci nebezpečí 5 jeho chováním
spOjené a nikoliv ta okolnost, že mu hospodářské práce nejsou ničím
novým. Pro svůj závěr měl odvolací soud zjištěno stáří ve spisech. Názoru jeho nasvědčuje i ta ok{)lnost, že hoch při hraní si vyvoUl úlohu
strojníka, sedl si na zvon a věděl tedy, že tam strOjník by musil žentour
Civilnf ro&hodnut! IV.
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obsluhovati. Z týchž úvah jest--€á&1",4n4-ne.(>po(1,tatni'~",'ll--i-<jal~Í-dD,'!()lla"í- ;
důvod nesprávného posouzení věci po stránce právní, kterýž spatřuje
dovolatel v tom, že odvolací soud vychází s právního hlediska, že devíti-·
Jetý žalobce iest na svém úrazu týmž ·clíl'em spoluvinen iako žalovaný.
Ostatně poukazuie se v tomto směru na důvody rozsudku odvolacího
soudu, jež dov'Úlací soud plně sdílí, a jež vývody d~v?lá~í nikterak, nejsou
vyvráceny. Jest tedy i na straně žalo:bcově zavmem, trebas se zretelem
na jeho méně vyvinutý rozum _ při stáří 9 roků - a nedostatek zkušeností v míře menší než na straně žalovaného; avšak úplně ho sprostiti
zodpovědnosti a popříti u něho za vinění nelze. U hocha tohoto věku nutno
vyžadovati již určit$T stupeň píle a pozornosti, jíž použíti ~e~t ,schopen,
avšak ovšem setkává-li se zavinění takového hocha se zavmemm 0:soby
dospělé, jako' v tomto případě, musí r'Úzdíl ve zmíněné s~h,op~o?~i ~ojíti
výrazu dle § 1304 obč. zák. v dělení viny, kde osoba dospela _vet~l mer?u
za zavinění spoluzodpO'vídá. Proto odvolací soud uznav, ze zalobcuv
nárok jest vuči žalovanému po právu z polovice, nesprávně vcc po
stránce právní posoudil a bylo proto dovolání žalobcovu v tomto· bodu
vj.'l;oveno.
o
Čís.

2015.

Postoupení pohledávky manželi, jímž stalo se v pravdě nZlk1uí dluhn,
vyžaduje formy notářského spisu.
CRozh. ze dne 15. listopadu 1922, Rv I 296122.)

Důvody:

Dovolací dúvod § 503 č)s. 4 c. ř. s. spatřuje dovolate,] v tom, že
odvolací soud, řeše otázku, zda postup zažalované pohledávky se stal
s účinkem pr'o.ti žalovanému, zabývá se otázkou, zda je třeba k tomuto
postupu notářského spisu, čili nic, a zda je v onom p-ostupu obsaženo
uznání dluhu. Leč vývody dovolání nejsou s to, by důvody nižších soudů
v tomto směru vyvrátily, poukazuje se proto: na uě, a dodává se ještě
toto: Nemůže býti pochybnosti, že dlužník může vůó postupiteli popírati
jak trvání, tak platnost postupu. Tímto způsobem se také žalovaný brání,
: údě, že manžetka žalobce tDmuto nikdy nepostoupila své pohledávky,
a že se žalobci následkem toho nedostává oprávnění k žalobě. Nižší
soudy zjistily, že manželka žalobcova Františka Š-ová zažalovanou pohledávku, jí proti žalovanému pr'o:dejem skladu vzniklou, nepostoupila
a že postup v dopise ze dne 13. března 1920 od ní spolupodepsaném, byl
žalovanému jen předstírán, aby jí a jejímu manželi vydal potvrzení
o zhytkup'Ohledávky. Ze zjištění tohoto došly nižši soudy ku správnému
závěru, že jest žaloba již proto neopodstatněna. Zabývaly-li se nad to
otázkou, zda bylo, třeba k tomuto postupU', jelikož se stal mezi manžely,
notářského spisu, věci nevadí. Vždyť i v případě, že by již opak nebyl
prokázán a že by se tedy oznámený postup byl vážně stal, nemohl míti
právního účinku pro nedo.statek formy. Žalobce sám tvrdí, že mu manželka postoupila svou pohledávku k úhradě kupní ceny za domy od jeho
otce koubené, stalo se tedy tímto postoupením pohledávky uznání dluhu
vůči manželi, a bylo proto k platnosti tohoto po·stupu třeba notářského
spisU' p'0dle § 1 zákona ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák
Čís. 2tH6.

Manželka žalobcova prodala žalovanému sklad zboží a postoupila
nárok na nedoplatek kupní ceny žalobci k úhradě kupní ceny za domy,
od jeho otce ko;u<pené. Žaloba. o zapl~cení ned~platku byla pro c; e sním s o ude m p r v é s t o I i c e zamltnuta. O u vod y:. Soud ma za
t0 že ku právní platnosti postupu pohledávky Františky S-ové na jejího
m~nžela na místě placení dluhu za koupené domy bylo potřebí formy
notMského spisu dle zákona ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák.
Zákon tento neuvádí výslovně »postup" pohledávky mezi právními úkony
manželů jež vyžadují sepsání spisu uotářského, uváděje tam v § 1 po:d
písm. bl smlouvy kupní, směnné, důchodkové a zápůjčky; pr~ví však,
že této formy·vyžaduií i uznání dluhu, jež projevuje jeden manzel. Krom
toho dle § 1414 obč. zák. dání na místě platIl' a !edy i post~p n,a míst~
platu jest ú:platným právním jednáním, které ?le zasady § .1 CIt. zak. m~ezl .
manžely vyhledává zřízení spisu notářskeho., Postou,PlJa-ll F!~n!!~k~
,Š-ová svému Imanželi svou pohledávku proti zalo~anemu n~ castecne
splácení svého dluhu z trhové smlou;,y za koupene d?,m y , predsevzala
tím úplatné jednání a uznala tento sVUJ dluh. Bylo tUdlZ k platno s!! postupu její pohled·ávky na žalohoe nutným, aby o Uťznání' dluhu a postupu
po.hledávky sepsán byl spis notářský O d vol a c í S'0 U d rozsudek po(vrdil v podstatě z týchž důvodů.
1

Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Jde o nabídku osobě nepřítomné, byla-li učiněna vůči nezmocněnému
sprostředkovateli nepřítomné strany, . vázanému jejím souhlasem, nebo
advokátn, jenž si vyhradil souhlas svého mandanta.
(Rozh. ze dne 15. listo:padu 1922, Rv I 373/22.)
Žalobce domáhal se v původní žalobě na žalované firmě zapravení
doplatku 8000 Kč za dodaný nábytek, účtovaný na 16.000 Kč. V červnu
1920 nabídla žalovaná firma žalobcovu zástupci, že doplatí 2.500 '1(:č,
zástupce žalobce vyhradil si jeho sv'Úlení; žalobce schválil smír teprve
v říjnu 1920. Ježto žalovaná 2.500 Kč nezaplatila, domáhal se jioh prodatel žalobou, opíraje se O zmíněný smír. O b a niž š í s o II d y žalobě
vyhověly, o d vol a c í s ou d z těchto d ů vod ů: Soud prvé stolice
Zjisti!, "e mezi stranami došlo k narovnání '0hledně ceny za dodanou
ložnici 'Od 10.500 Kč. I soud odvolací dle § 498 c. ř. s. osvojuJe si toto
zjištění, které odv'0lacím řízením opravy nedoznalo, a béře je za podklad
svého mzho:dnutí. Námitka žalovaného, že schválením své nabídky teprv
po 3 měsících není vázán, není důvodna. Dle výpovědi svědka K-a určitá
lhůta ku př.ijetí nabídky žalovaného stanovena nebyla, a svědek, jak se
mu vyjádření žalobcova dostalo, je také žalovanému dopisem ze dn:;
25. října 1920 oznámil; tím nabídka právoplatně přijata a cena' mimo-

w
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na
u jeho
pisu čl. 318 ani čl. 319 obeh. zák .• které se vztahudí buď na jednání výhradně mezi přítomnými neb výhradně mezi nepřítomnými. Žalovaný
ani netvrdí. že by později npomínal žalujícího o výjádře,ní aneb že mu
do?atně při upomínce nějakou lhůtu stanovil, a nelze tedy tvrditi, že při
letl stalo se o:pozděně po projití lhůty. Ostatně dle pravé své povahy jest
vyjádření žalovaného uznáním kupní ceny v určité výši.
Ne j Vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl, a uvedl v otázce o niž
soudním narovnáním upravena. Vzhledem
svědkem

~j~,

,

v

důvodech:

Výtce nesprávného právního poso:uzení věci (§ 503 ds. 4 c. ř. s.) nelze
upříti oprávnění. Otázku, zda v tomto případě se jednalo o nabídku ke
smlouvě mezi přítomnými, či nepřítomnými, dlužno zodpověděti ve směru
posleďnějším. Vyjednávání děje se mezi přítomnými, když styk stram je

takovým, .že připouští okamžito:u výměnu náhledů, okamžitý projev vůle
obou stran. To bude nejen tehdy, když strany jsou přítomny tělesně,
nýbrž i když vyjednávají telefonicky (§ 862 obč. zák.) aneb když vyjednávání děje se plnomo,cníky. Tomn není více tak, když vyjednáván,ďěje
se zprostředkovateli, kteří nejsou zplnomocněni k uzavřeni smlouvy. Tu
platí zásady o nabídce mezi nepřítolfmými. Totéž platí, když se činí, jako
v tomto případě, nabídka advokátu druhé strany, který si vyhradí, vyžádati si souhlas nepřítomného svého mandanta. Tu jest oferent nabídkou
vázán po tak dlouhý čas, jakéh'O jest zapotřebí, aby advokát druhé strany
dle pravidelného p!ůběhu jednání mohl nabídku s druh'Ou stranou sdě
liti, 'Od ní odpověď obdržeti a ji oferentovi doručiti (čl. 319 obch. zák.
a § 862 obč. zák.). Pak-Ii druhá strana přijetí nabídky ihned neodešle,
není již nabízející nabídkou vázán (čl. 319 Obell. a § 862 obč. zák.).
V tomto případě zjistil procesní soud výpověďí svědka Dra J-a, že tento
jako advokát žalobcův uzavřel v červnu 1920 se žalovaným narovnání
ohledně sporné pohledávky za dodanou ložnici a že ujednali spolu mzdu
10.500 Kč. Advokát žalohcůvvyhradil si však zjistiti dotazem souhlas
svého mandanta. Tento mandant (strana žalující) dostavil se však teprve
na opětné vyzvání advokátovo až v říjnu 1920 k svému právnímu příteli
a přijal tedy až v říjnu onu nabídku žalovaného, načež advokát totq
přijeti 25. října 1920 žalovanému sdělil. Přijetí nabídky bY'lo tedy žalovanému oznámeno přibližně za 4 měsíce, tedy ve lhůtě, která neodpovídá 'pravidelnému obchodnímu stykn a tudíž nelze toto přijetí nabídky
a oznámcní přijetí pokládati za včasné. Žalovaný nebyl již v měsíci říjnu
1920 více nabídkou vázán (čl. 319 obch. a § .862 obl'. zák.).
Čís. 2017.

'úmluva, že kupitel vyplatí za zboží, dovezené z cizozemska třetí
osobě, zaplativší zaň v cizozemsku kUPní cenu v tamuí měně náhradu
ve měně tuzemské, jest podle nařízeni ze dne 28. listopadu 1919, .čis. 644
sb. z. a n. ueplatnou. Platným jest však ujednání, jimž zavázala se třetí
osoba vyplatiti prodateli za kupitele kupní cenu v cizozemsku v tamní

měně; může

cení v

měně

nastupovati na kupitele dle § 1014 a 1403 obč. zák. o zaplatuzemské.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1922, Rv I 536/22.)

Žalovaná karlovarská finl1a koupila od budapeštské firmy Šalomoun F.
za 457.278 K uh. zboží, jež jí bylo též skutečně dodáno. Žalobce (budapeštská firma Z.) zaplatila za žalov»nou dle úmluvy kupní cenu v K uh.
I s poplatkem za vývozní povolení a domáhala se náhrady 486.423 K uh.
na žalované. Dle úmluvy o zaplacení kupní ceny měla žalovaná poskytnouti žalóbkyni náhradu tím způsobem, že měla jí vK:arlových Varech
zaplatiti protihodnotu v Kč v kursu 1 Kč 3.80 K uh., čehož však neučinila.
O ba niž š í s o u d y žal-obě vyhověly, o d vol a c í s o u d mimo jiné
z těchto ď ů vod ů: Dle (tdajů žaloby, žalovanou firmou nepollřených,
UlJednaly strany v B., že žalující firma za žalovanou f1rmu ffakturovanou
kupní cenu firmě Šalomoun F. v B. zaplat', povolení k vývozu zboží,
žalovanou firmou ko:upeného, za ni obstará a všechny výlohy za ni
v Budapešti zapravÍ. Právním důvodem žaloby jest tedy smlouva 'O zmocnění (mandát) dle §§ 1002 il! 1403 nbč. zák., jak žalobce opětně uvádí a
žalovaná firma sama přiznává. Soud odvolací sdílí právní názor soudu
prvé stolice, že smlouvu, uzavřeno:u v Budapešti mezi majitelem žalované firmy, jakožto tuzemcem a· majitelem žalující strany jako CÍ2l0,
zemcem sluší po rozumu §§ 4 a 37 obč. zák. posuzovati dle zákonů tuzemských. Nebo! smlouva měla jeviti účinky v tuzemsku, kde žalovaná
fIrma měla platiti žalující firmě za ni Irčiněný náklaď v československých
koru~ách a žalovaná firma sama n"byla s to', by si o.patřtla cizí 'Valuty
za úcelem placení v cizině dle nařízeni ze dne 28. listopadu 1919, čís. 644
sb. z. a n. Dle názoru odvolaclho souelu nelze však tohoto nařízení v tomto případě použiti. Neb'O! žalovaná firma měla zaplatiti žalobkyni zboží v tuzemsku (Karlových Varech) v 'československých korunách, nešlo tedy oOllatřenÍ si valuty cizozemské za účelem placení
v cizině. Než i kdyby nařízení to v tomto případě mělo pla~ost a smlouvou o zmocnění zamýšlela žalovaná firma nařízení ze dne 28. Hsto;padu
1919, čís. 644 sb. z. a n. obejíti, a bylo proto placení takové nedovoleným,
nelze tu ustanovení § 1174 obl'. zák. použiti, nebo! žalovaná firma ani
~etvrdila, tím méně prokázala, že žaluiící firma jako cizo,zemkyně tím,
ze za žalovanou firmu platila, vědomě nedovolené jednání' předsevzala.
Pohnutka převzetí mandátu žalující firmou nemá na platnost smlouvy
o zmocnění žádného vlivu (§ 901 obě. zák.).
Ne j v y Š š í s o ud nevyhověl dov,o:lání.
Důvody:

~trany učinily v říjnu 1920 v Budapešti dvoje ujedl,ání: 1. že žalobkyne zaplatí Šalomounu T-ovi za žalovanou firmO' fakturovanou kupní
cenu 457.278 K uh., a zapraví vývozné 9145 K uh 56 h' a 2 že žalovaná
dá ~alobkyni náhradu tím způsobem, že jí vypl~tí pr~tihodnotu v K'at~ovyCh Varech, kde majitel žalující firmy provozoval obchod v korunách
ceskoslovenských, při čemž měly býti počítány 3 K 80 h ~h. za 1 Kč.
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Lze připustiti, že ujednáni čís, 2" příčilo se § 5 odstavec první nařízení
vlády ze dne 28, listopadu 1919, čís, 644 sb, z, a n"dle něhož ten, kdo
chce do:vézti z ciziny zboží, m u s í si valutu' opatřiti u banky, ústavu
nebo firmy, op r á vně n é k obchodu cizozemskými platidly (§ 2), a bylo
trestné dle § 21 (2) a (4) téhož nařízení, pročež žalobkyně dle § 879
obč, zák. nemůže žádati plnění tohoto ujednání, a, jsouc si toho patrně
vědoma, v tom směru se také nedo:žaduje pomoci soudní, Odvozuje nároky jen z prvního uiednání, žádajíc na žalované, by jí tato jako zmocnitelka nahradila dle §§ 1014 a 1403 obč. zák. to, co za ui v Uhrách k jejímu příkazu vynaložila. Že se žalobkyně mohla spokoditi s tímto nárokem, správně vyložil soud první stolice, zvláště když ujednání, naznaoená pod I. a 2., nejsoll spolu tak spiata, že by tvořila nerozlučný celek,
platnost a účinnost jednoho by závisela na platnosti a účinnosti druhého"
a jedno bez druhého nemohlo by 'Obstáti. Nevadí, že to, čeho mělo býti
docíleno druhým ujednáním, bylo Pro žalo,bkyni snad pohnutkou pro ujednání první, nebol pohnutka ta nebYla učiněna podmínkou (§ 901 obč. zák.).
Nárok žalobou uplatňovaný však nechová v wbě nic nedovoleného, jak
správně vyložil soud odvolací, a není tu ani předpokladů § 1174 obč. zák.,
nebol jakmile se vychází z toho, že žalobkyně žádá jen náhradu toho,
co k příkazu žalované za účelem provedení d 'o vol e II é h 'll obchodu
(koupě) vynaložila, nelze tvrditi, že se domáhá vrácení něčeho, co: dala
vědomě, by způsobila něco nedovoleného. Jen mimochodem Se pQukazuje k tomu, že také právní zástupce žalQvané v dopisu ze due 14. ledna
1921 označuje pouze val u t o: v é u jed n á n í se žalobkyní jako nedovolené a nežalovatelné.

pá iest promlčen dle druhého odstavec' čl. 349 obch. zák. (§ 503 čís. 4
e. ř. s.). Že by tu bylo promlčení ve smyslu toho-loustanoverií, kdyby
byl žalobní nárok uplatňován pro vadnost zboží, žalObkyně v odvolání
- a to zcela správně - připustila, i pomíjí se prQ:to vývody dovolacího
spisu, jimiž nyní doličuje opak. Ale nejde. o pouhý nárok pro vadnost
zbož,í, zej'ména' o n~lrok redhibiční. V předchozím sporu neivyšší soud
vyložil, že a proč žalovaná nesolnila, - že důsledkem toho žalobkyně
byla oprávněna ustoupiti od smlouvy (a z toho důvodu žádati zpět kupní
cenu, kterou napřed zapla tila) dle čl. 355 obeh. zák.; - že tedy žalobkyni
příSluší splatná pohledávka a tudíž i právo zadržovací, a proto změnil
wzsudek odvolacího soudu, jímž žaloba byla zamítnuta, a obnovil roz,
sudek prvního soudu, kterýž uznal dle žaloby. Když tomu tak, dlužno
nárok na vrácení kupní ceny, uplatňovaný v tomto sporu, pokládati
nikoliv za nárok redhibnční dl'e § 932 obč. zák. a čl. 349 odstavec drwh~'
obch. zák., nýbrž za nárok po rOzumu § 1435 o:bč. zák. a čl. 355 obch.
zák., - tento však senepromlčuje v šesti měsících po o,devzdání zboží.
Nigí soudy ncprávem tedy zamítly žalobu pro nastalé promlčení.
Čís,

2019,

Nebezpečí, že nedojde řádně odeslané oznámení dle čl, 356 obeh. zák"
slibá stranu liknavou, která, potušivši smluvní povinnosti, dala příčinu
k oznámeni.
'
Ustanovení čl, 354, 3:56 obch, zák. platí i při koupi nrčité věci,

(Rozh. ze dne 15. ldopadu 1922, I~v I 604122.)
Čís,

2018,

Lhůta čl, 349 obch, zák. neplati pro žalobu o vrácení kupní ceny, ježto
v předchozím sporu bylo uznáno, že kupitel prá'lem ustoupil od smlouvy,

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1922, I~v I 602122.)
Kupitel, obdržev dne 7. května 1920 předem zaplacené zboží, dal j3
ihned prQ vadnost k disposici. Ve sporu, jenž z toho vz~šel, bylo pravoplatně uznánQ, že kupitel právem ustoupil od smlouvy. Po vysouzení
toho,to sporu domáhal Se kupitel žalobou, zadanou dne 15. ·úuora 1921,
na prodateli vrácení kupní ceny. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly,
vYcházejÍce z názoru, že zažalovan~T nárok zanikl, nebyv uplatňován ve
lhůtě čl. 349 obeh. zák.
.
Ne j v y Š š í s o li' d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a ro:zhodl.
Dúvody:
Oprávněna jest výtka, že: odvola.cí soud mylně posoudil věc po stránce
právní, pokud srovnale' s prvním soude:nl zamítl žalobní nárOk protn, že

V červnu r. 19.J4kouPil žalobce, bydlící tehdy 'v Košířkh, od žalovaného
porcelánové příbwy za 192 K a zaplatil na kupní cenu 50 K, zbytku kupní
ceny nezaplatil a příbory zůstaly dle úmluvy po ce,loll válku u žalovaného. Žalobce nastoupil válečnou službu VOjenskou, již konal v zázemí.·
Po skončení války sdělil žalovaný dopisem, zaslaným na košířskoll adresu
}alobci, i;e mu uděluje 3 nedělní dodatečnou lhůtu, jinak že ustoupí od
smlouvy, Teprve dopisem ze dne 9. dubna 1919 sdělil žalobce žalovanému,
že se k němn co nejdříve dostaví ku odebrání zboží a vyro:vnání kupní
ceny. Ježto žalovaný seprati tomu vzepřel, domáhal se žalobce dodání
příborů proti· zaplacení nedoplatku kupní ceny. Zaloba byla zamítnuta
s o u d Y VI Š e Cl h tří s' tol i c; N e i Vy:š Š í m s 011' dem mimo jiné
z těchto
důvodů:

Žalobce doznává v dovo-Iání, že dluhoval zbytek kupní ceny. Byl
tedy v prodlení s placením. Prodlení to opravňovalo žalovaného nejen
k zažalování nedo:platku' kupní ceny, jak žalobce se domnívá, nýbrž poskytovalo mu také právo, ustoupiti od smlouvy dle čl. 354 obeh. zák.
Žalovaný použil tohoto práva, šetře při tom předpisů čl. 356 obch. zák.
Dal! listem ze dne 6. února 1919 žalobci přiměřenou do:datečnou lhůtu
k plnění s tím, že ]JO marném uplynutí lhůty ustOUPí od smlouvy. Že
list, zaslaný do posledního mírového bydliště žalobce v 'K'ošířích, nedošel žalobce, jde na vmb tohoto" nebol jest právním pravidlem, že nebez-
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řádně- od"'~mt~lJZltárr..tel;í-"dTIrit-wiítJÍJ(:i1.Zllli.S1Ill1i"--~~;:---""
stranu liknavou, která, porušivši smluvní povinnosti, dala příčinu k oznámení. Názor, že čl. 354, 356 obch. zák. nemají zde místa, poněvadž bYla
smlouva'již hotova, jest tak zřejmě mylným, že není třeba, bY podrobněji
byl vyvrácen. VždYť ustanovení čl. 354 až 356 {)bch. zák. přímo předpo
kládají hotovou smlouvu kupní, jinak by nebylo lze žádati její s pln ční
po případě u s t o u pit i od ní. Ani· názor, že ustanovení čl. 354, 356
obch. zák. platí Ien při lwupi větí zastupitelných, ne však při koupi
'určité věci, o kter.ou prý tu jde, nemá v zákoně opo·ry. Zmíněná ustanovení platí při každé ob ch o dní koupi; proto jest .lhostejno, zda bYla
předmětem sporné koupě věc zastupitelná či určitá věc, a nelze spatřo
vati vytýkané vadnosti o.dvolac1ho řízení po rozumu § 503 Č. 2 c. ř. s.
\1 t{)m, že v té příčině nebylo nic zjištěno.
peCl, ze nedojde

Čís. 2020.
Účelem slyšení dlužníka (§ 358 ex ř.l může býti ien, poskytnoulÍ mu
příležitost,

aby se vyjádřil o formálních podmínkách navrhovaué'exekuce.
Exeikuci, jíž se domáhá kupitel na prodateli výmazu práv, váznoucích
na prodané nemovitosti, jest vésti dle § 353 ~". ř. nikoliv dle § 354 ex. ř.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1922, R II 415/22.)
Rozsudkem pro zmeškání byli žalovaní prodatelé právoplatně odsouzeni provésti ve prospěch žalujícího kupitele výmaz knihovních práy
dolovacích, váznoucích na prodaném pozemkn. Exekučnímu návrhu, jímž
domáhal se vymáhající věřitel povolení e"ekuce dle § 353 ex. ř" s o u d
p r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl.
D ů vod y: Není pochybnosti, že nejde o jednání, jež může býti osobou
třetí předsevzato, nýbrž o jednání nezastupitelué. Toto však vynutiti
dle § 354 ex. ř. nelze, jelikož výmaz dolovacích práv jest odvislým od
tGho, zdali buďto oprávnění dají k tomu svolení nebo, bude-li třeba podati
žalobu, zdali vyjde nález, jenž vyhoví žalob ní prosbě, což obé nezávisí
jedině na vůli pGvinné stranY.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

účelem Slyšení dlužníka dle .§ 358 ex. ř. může býti jen, poskytnouti
mu příležitost, by se vyjádřil o formálních podmínkách navrhované exekuce, zejména o přípustnosti exekučního prostředku, vymáhajícím věřite
.lem zvoleného,. Nemohou však uplatňovány býti námitky, opírající se
o okolnosti zrušující vymáhaný nárok (§ 35 ex. ř.), a námitky, kteréž
měl povinný uplatňovati ve sporu před vyhlášením rozsudku, exekuční
titul tvořícího. Strana pGvinná uplatnila při svém výslechu podle § 358
ex. ř. tylo námitky: 1. nepřípustnost ex~kučního prostředku, vymáhající
stranou zvoleného, tvrdíc, že exekuce dle § 353 ex. ř. je nepřípustnou,
poněvadž plnění odbřemeněni prodaného pO'zemku od dolovacích prálv,
jest plněním nezastupitelným; 2. nemožnost plnění, exekucí vymáhaného,
pro stranu povinnou, která již zde byla před vydáním rozsudku pro

z,meškánÍ; 3. promkení nároku na odbřemenění projitím 3 leté doby
od smlouvy trhové ze dne 19. prosince 1899, 4. nepřípustnost kumulace
exekučních návrhů dle §§ 353 a 354 ex. ř. Co se tkne námitek čís. 2 a 3,
bylo jich uplatňování při výslechu podle § 358 ex. ř. nemís/ným, nebol
námitky ty opírají se o okolnosti, které dle náhledu povinné strany bránily vzniku vymáhaného nároku, pokud se týče přivodily zánik vzniklého ocitřemeňovacího nároku strany povinné před rozsudkem pro'
zmeškánÍ. Nehledíc k tomu, že jen a b s o lu t n í, objektivní nemožnost
plnění (a nikoliv subjektivní, jalm je strano·u povinnou tvrzena), by byla
mohla přivoditi jiný výsledek spóru, kdyby strana povinná nebyla nechala dOjíti na rozsudek pro zmeškání, měly tyto námitky, a to jak nemožnost plnění, tak i promlčení odbřemeňovacího nároku, namítány býti
vymáhající straně v řízení před soudem procesním před vynesením rozsudku a nemohou již v řízení exekučním býti uplatňovány. Dlužno: se
proto pouze oNrati nám i t k o u ne pří s I u š n o s t i exekučního prostředku, vymáhající stranou zvoleného·. Vymáhající strana
navrhla
exekuci dle § 353 ex. ř. Tento exekuční prostředek předpokládá, že jde
o plnění nepeněžní, (vyjímajíc vydáníneb plnění věcí § 346 ex. ř.), které
nejen exekwtem, nýbrž i třetí osobou provedeno hýti může a touto třetí
osobou může býti i vymáhající věřitel. Jednání zastupitelná jsou taková
jednání, která může vymáhající věřitel dáti provésti osobou třetí i bez
zmocnění (§ 353 ex. ř.), ovšem potom jenom n a s v Ů J n á k I a d:. Z m o cně n í dle § 353 ex. ř. t. j. zmocnění dáti vykonati jednání na útraty
povinného, neznamená v tomto případě nic jiného, ,než že vymáhající
věřitel musí od povinného obdržeti n á hra dun á k I ad ů na provedení
onoho jednání. Soud rekursnímá .neprávem za to, že zde jde o jednání,
které: se třetí 'osobou provésti nedá. Spor o odbřemenění a proti dědicům
Antonína Sch-a může zahájiti týmž způsobem vymáhající věřitel, jako
strana povinná. Vymáhající věřitel má možnost spor dle § 21 c. ř. s. straně
povinné ohlásiti a na ní žádati poskytnutí zastoupení (čl. XXVIII. wv.
zák. k ex.
M]mo to může', bude-li toho třeba, okolnosti, o niehž mají
exekuti vědomost, dokázati vedením exekutů jako svědků. Ostatně rozhodné okolnosti, zakládající nárok Antonína Seh-a a jeho dědiců, udály
se při kt,pU právdolovacích r. 1883, o nichž ani povinná strana z vlastního
názoru vědomosti nemá a bude o nich žalobce vzhledem k tehdy platnému § 887 'Obč. zák. vésti důkaz hlavně kupní smlouvou ze dne 29. dubna
1883. Z toho vidno, že vymáhající věřitel při vedení sporu odbřemeňova
dho i bez dobrovolné součinnosti strany povinné obejíti se může. Že pak
povinnost k výmazu hypotekární pohledávky má za předmět plnění zastupitelné plyne zřejmě z ustanovení čl. XXVIII. uv. zák. k ex. ř. Obdobným použitím této právní normy lze' i '~ovinnost k výmazu jiného' knihovního břeme,ne ·prohlásiti za povinnost k plnění zastupitelnému, kteréž
i osobou třetí, zejména knihovním vlastníkem obtížené hypoteky obstarati
se dá, zejména, když knihovní břemeno, jak tvrdí výmáhající věřitel
v tomto přípa!d,ě, vázne na nemovitosti be z.cl ŮJ v o.rl ně. Spor ten provede
vymáhající věřitel na vlastní zodpovědnost á ručí straně povinné za
veškeru škodu, je'ž by jí vadným provedením jeho vznikla. Zmocnění
vymáhajícího věřitele ke sporu nemůže býti na závadu ani tvrzení ·povinné strany, že nemá 2.000 Kč, určených v po,volujícím u'snesení exekučním jako záloha na útraty sporu, neboť nemajetnost povinné strany
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nemuze býti závadou povolenr-'!j(C1\lIn-:-]\rep'OSlJU"(jjj----t1,dy--T"KT=rrt---surrd-----------~:1~:.
případ po stránce právní správné, když prohlásil plnění strany povinné
nezastupitelným a exekuci dle § 353 ex. ř. ncpřípustnou.
Čís" 2021.

Není změnou žalobY, vstoupil-li do sporu universální nástupce Ž'llujíCi strany (sPolečnost, převzavši fusí aktiva a pasiva již po podání
žaloby),
(Rozh. ze dne 31. listopadu 1922. R I 1152/22.)

Ve spam pojišť~vny S. o zaplacení pojistné premie navrhl zástupce
žalobkyně opravu žaloby v tom směru, že na místo žalující společn~st1 ~.
vstupuje do sporu iakc žalobkyně pojišlovací společnost,A .. ponevadz;
jak obě strany doznaly, pOjišlovací společnost S., usness! se v,:, va}ne
hromadě akcionářů 13. června 1921 na rozejití a přenesení veskerych
aktiva pasiv na pcjišlovnu A., přestala existovati a byla z obchodního
rejstříku vymazána. Zástupce žalovaného se proti této opravě ,ohradIl
jako proti nedovolené změně žalobY. Pro ce sn; s o u d ? rve st?I i c e usnesením, pcjatým do rozsudku, llmenu zaloby pnpuslll. D uvod y: Na základě doznání stran a cvěřenél,o, výpisu z obc~odního
rejstříku má sou,d za prokázáno, že pojišf,orvací společnost. A. p,re~za~a
''Jsí veškeren ohchod žaluiící společnosti, že tedY Jde o umversalm nastupnictví firmy A. ve jmení a závazky firmy S. ve smyslu čl. 247 a 215
odstavec druhý 'obch. zák., nebyl tedy změněn žalobní důvod, vstoupIl
do spnru pouze universální nástupee původníhO žalobce. ua pů:"o~n!m
podkladu žalobním a proto soud má za to, že nelze mluv!ll o zmene zaloby ve smyslu § 235 c. ř. s. ani ve směru. objektiv~ím, ani subjektivnim;
a zástupcem žalobkyně navrženou změnu žaloby pnpusllJ. O d v o ~ a ~!
S Oj u d změnu žaloby nepřipustil a nařídil soudu prv~ stohce, by vycka!~
pravomoci, ve věci dále jednal a znovu rozhodl. D u vod y: Son~ prve
sio'lice pojal usnesení o připuštěnl změny žal'oby do rozsudku. Pres J5'
jest správným opravným prostředkem proti němu rekurs a lest tudlZ,
pokud jde o, toto usnesení, rozhodnouti () odvolání jako o ~ekurs,-: (~, 84
ndstavec druhý c. ř. s.). Je zjištěno výpisem z obchodmho reJstnku,
že pojišfovna S. důsledkem smlouvy ze dne ll. června 1921 a usnes~ní
valné hromady ze dne 14. června 1921 již před podánim, žaloby se rczesla
a firma její zanikla. Nemohla tedy žalobu podati, nejsouc již subjek~e~
právním.

Bez souhlasu žalované strany nemúže jiná qsoba na nustc

původního žalobce jal<o strana žalující vstoupiti. !"ři tom jest ner~zhodno,
že dle stanoviska zástupce firmy A. i procesmho soudu Jest firma A.
na základě fuse universálním nástupcem firmy S. Přes to jde v ohledu
procesním o dvě různé právnické c,soby, a neměla tedy býti změna v osobě
žalobcu připuštěna.
Ne j v y Š š í s o II d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by nehledě k použitému dúvodu zrušovacímu rozhodl o odvolání.

Duvody:
Odvolací soud zrušil rozsudek prvéhol soudu z duvodu, že tento
soud prý neprávem připustil změnu žalo-by vstupem firmy A. jako žalující

strany na místě firm:- S. S názorem odvolacího soudu nelze souhlasiti.
Podle zjištění soudu prvé stolice převzala pojišlovací spole'čnost A. lusí
veškerý o:bchod žalující firmy S.; . soud prvé stolice z toho správně
usuzuje, že jde, o universální nástupnictví firmy A. ve jmění a závazky
firmy S. ve smyslu čL 247 a215 odstavec druhý obch. zák., že tedy nebyj
změněn žalobní důvod, nebof vstoupil do sporu pouze universální nástupce původního žalobce na původním podkladu žalobníiill. Nemůže tedy
býti řeči 'O vstupu jiné osoby na místě původního žalobce jako strany
žalující. Nelze míti za to, že zástupce, žalující strany úmyslně 'Označil
jako podmět uplatňovaného nároku· právnickou osobu již neexistující,
když přece nárok tcn přešelfusí na universální nástupkyni, t. j. na společnost A. Jde Pouze D nesprávné označení žalující strany, jež lze opraviti
podle posledního ,odstavce § 235 c. ř, s.
Čis,2022.

Ani katastrální 'lni pozemkové mapě nelze přiznati konstitntivního
významu ohledně skutečné výměry nebo rozsahu a polohy iednotlivých
parcel.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1922, I~ I 1217/22.)
Žaloba manželů fi . . .ových, by bylo uznáno právem, že žalovaní manželé· František L. a Anna L-ová jsou povinni uznati neobmezené vlastnictví žalobců k pozemku čís. kat. 1046 a k stavební parcele čís. kat.
106, zapsaným ve vložce čís. 304 pozemkové knihy kat. obce Z. v m.ezích
a hranicích původní mapy katastráluí před zakreslením, nařízeným na
základě ohlašovacíhOl archu čís. 8 z roku 1915 zejména však k dílu, označenému v plánku z 22. února 1922 písmenem b ve výměře 160 m', odstraniti plct tam po stavený, a vrátiti díl ten do neobmezeného vlastnictví
žalobců, byla pro c e sní m s (} II dem p r v é s t o li c e zamítnuta. D úvod y; Soud pokládá za rozhodnou pro řešení sporu okolnost, jaký byl
knihovní stav stavební parcely čís. kat. 1046 a 106, zapsaných ve vložce
čís. 304pozeunkové knihY 'Obce Z. Dle shodné-ho Il,řectnesu stran bylo
soudem knihovním nařízeno zakreslení hranice mezi parcelou čís. kat.
1046 a 106 s jedné a parcelou ds. kat. 1045/1 s druhé strany dle cjJlašovacího archu ze dne 1. června 1915 tak, jak odpovídala přítomnému
stavu v době, kdy vlastnicí parcel čís. kat. 1046 a 160 byla Gabriela
Z-ová. Dle nesporného udání stran koupil tyto pczemky od Gabriely
Z-ové trho,vou srrlouvcu ze dne 30. července 1918 František S., od něhož
je koupili žalobci trhovou smlouvou ze dne 3. září 1918. Z tohoto skutkového podkladu vyplývá, že žalobci nabyli k POilemkům čís. kat. )()46
a 106 vlastnictví jen v těch hraniéích, 'jaké byly 'patrny z pozemkové
knihy po zakreslení opravy hranice dle ohlašovacího archu ze dne
1. června 1915. Žalobci nemohou s úspěchem namítati, že zakreslení·
hranic je neplatné a neúčinné, ježto Gabriela Z-cvá nebyla o něm vyrozuměna, poněvadž tuto námitku mo:hla uplatňovati jen Gabriela Z-ová
sama, pokud byla vlastnicí sporných pozemků. Nástupce Gabriely Z-ové
ve vlastnictví sporných pozemku byl rovněž iich vlastníkem v mezích
a hranicích, vytčených pozemkovou knihou, a své vlastnictví v těchže
mezích převedl na žalobce (§ 442 obč. zák.). O d v 'O I a c í s o u d zrušil
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napadený rozsUdek a vrátil věc pr-:ému soudu" by, vvyč~,aj;.v?ravo)TIoci,
ji znovu projednal a rozhodl. D u vod y: Tlm, zve dnyeJsI: vla~!mc~
pozemku čís. kat. 1046 nebyla vyrozuměna, byl porusen predpls nan~em
ze dne 11. června 1883, čís. 91 ř. zák. k § JO zakona ze dne 23; kvetna
1883, čís. 33ř. zák., který připouští opravu m~py pouze, kdyz str~ny
o hraničné .čáře se shodUjí. Nebyla-II pozemkova mapa opravena zp;,so,bem předepsaným po slyšení účastníků, nemů~e poSkytova~1 důkaz
o vlastnictví žalovaných co do objemu a hramc Je!IC~ ?ozemkove ~arcely.
Provedená změna nebyla podle zákona o zakladam po,zemkove knihy
a § 35 nař. ze dne lO. července 1874, čís. 103 ř. zák·v na lIstu P?dstaty
statkové ve vložkách, ktere přicházejí v úvahu, vyznacena, a take ne~'y1
dílec, o nějž jde, od pozemku' čís. kat. 1046 odepsán va s p~zemk:m CIS.
·kat. 1045 v dotyčné vložce slol1čen. l'!enab~1I tevdy ~alovam k n,emu po
rozumu §§ 4 a 8 knih. zák. vlastnictvl, ponevadz prava kmh{l,Vll! ~e n~:
bývají, převádějí, obmezují a ruší jediné zápisem, do kmhy hlavll!, J~JIZ
součástkami jest ovšem sbírka listin a pozemkova mapa. Nebyl-II Za?lS
v pozemkové knize vykonán, neunúžepřijíti ustanoveni § ~ kmh. zak.
vůbec v úvahu. Pokud senamítá,že žalobci ~abY~1 po~e.mku ~IS. ka.!. 1046
po opravě mapy pozemkové a v těch mezlch, ~a~ Jejich predchu~::olv~
pozemku toho ulžÍvati oprávněni byli, zůstává! prave v tomto~ ~odlU! nzell1
neúplným, když nebyl zjištěn skutečný stav obou v souse~lclch,vp~rcel,
l1dání stran právě v tomto směru se rozcházela a za~ovall1 z,:!aste na:
mítali že plot byl zřízen se svolením Gabriely Z-'o've a v pntomn?st;
její z~stupkyně Emilie Z-ové. Žalo'Vaní opírají tťa?yt~ dílce o vvydr'zen~
(§ 1460 obč. zák.), kterýžto 2ipůsob nabytí vlast?lctvl pvodle predr:es~m
stran jedině může přijíti v úvahu, nabídli o tom dukaz svedky a slysenm;
stran žalobci .tato skutková podání popřeli, a přes to soud ,pmcesm
důka;ů nepřipustil a žalo:bu zamítl z důvodu již uvedeného, ktereho soud
odvolací nesdílí.
N e jv y š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Právní posouzení věci soudem odvolacím není pochybeno, jak stížnost má' za to. Správně poukazuje napadené usneseni k tomu, že ustanovení § 64 knih. zák. nevadí dalšímu, projedná~í ~éto .roze p!:, n~bol neiedná se o zápis do hlavní pozemkove kmhy, nybrz tolIko.o ur~dll! opr~v.u
hranic v mapě pozemkové kriihy, kterážto oprava jest toliko razu adm~m:
strativuího. Opravou touto sjednána hyla toliko shoda mezI katastralm
a pozemkovou mapoú a mezi skutečnÝm stavem;. účel těchto map ':.y~a
duje toho, byjeiich stav odpoví~al, skutečn,o~ti. Ve .st~::U' s~uteenem
mohou pak nastati změny buď pravmm Jednamm meZI ucastmky, neb~
právními skutečnostmi" z nichž lze za určitých podm~nek odvoditi, naby,~
práva vlastnického, tak zejmé"," vydržením.
O'be. mapy mal! tudlZ
význam pouze deldaratorní, pokud neuí pochybnostI' o tome ze J:o~
správné; nelze jim v'šakpřiznati význam konstitut~vní ohledne skuteen:,
katastrál'ní výměry nebo rozsahu' a polohy jedno,tllvych pare,el. Žalohc~ve,
nastupující vlastnickou žalobbú podle §§ 366 a 369 obč. zák. k :po~n~mu
dílci »B« ve výměře 160 m' z parcel čís. 1046 a 106. a domahaJlcl se
'vrácení tohoto pruhu na žalovaných, pókúd se týče odstranění plotu, tam

postaveného, neuznávaií knihovního stavu, jenž nastal po provedení
opravy hranic ua základě ohlašovacího archu čís. 8 obce Z. 7. roku 1915,
nýbrž popírají jeho správnost. Proto nelze ani tomuto knihovnímu stavu
parcel čís. 1046 a 106 v době jejich kupu žalobci přiznati význam pro
spor jedině rozhoduiící. Tím odpadl také jediný důvod pro zamítnutí žaloby, který uplatnil soud prvý. Po,přením správnosti opravy hranic popírají žalobci také správnost právního jednání, po případě právní skuteč
nosti, jež jí sloužily za podklad, a jest tudíž na Í!Ích, by svou vlastnickou
žalobu podepřeli skutkovými tvrzeními a důkazy, že nabyli vlastnictví
k spornému pruhu oni, a že žalovaní', kteří jej drží v moci, nejsou jeho:
vlastníky. Pro případ, že by se jim důkaz ten nepodařil, zbývá žalova·
ným protidůkaz, že přes původní vlastnictví žalobců nabyli oni vlastnictví vydržením. Tohoto protidůkazu nebude tedy zapotřebí, nezdaří-li
se žalobcům vůbec důkaz, že nabyli vlastnictví k spo,rnému pruhu.
Čís. 2023.

Do ro2isudku, jímž bYlo rozhodnuto o námitce nepříslušl!osti a ve
samé, není přípustným odvolání, napadá-li se pouze rozhodnutí o
slušnosti.
(Rozh. ze dne Zl. listopadu 1922, R I 1237/22.)

věci
pří

Proti žalobě vznesl žalovaný námitku místní nepříslu'šnosti, p r oe e s II i s o II d p r v é s tol i c e pojal usnesení, jímž námitku zamítal,
do rozsudku, vyhovujícího žalobě. Žalovaný napadl rozsudek odvoláním
pouze v Ootázce příslušnosti a navrhl, by námitce místní nepříslušnosti
bylo vyhověno" napadený rozsudek zrušen a žaloba pro místní nepří
slušnost soudu byla odmítnuta, O d vol a c í s o. u d odvolání odmítl jako
nepřípustné. D ů vod y: Dle § 261 c. ř. s. rozhoduje se 00 námitce nepří
slušnosti zásadně jen usnesením a jenom, bylo-li O· námitce jednáno, ve
spOjení s hlavní věcí, nebude rozhodnutí, kterýmž se námitka zamítá,
zvláště vyhotoveno, nýbrž pojato do rozhodnutí ve věci samé. Z toho
vyplývá, že rozhodnutí Ol takové námitce jest jen do rozsudku pojatým
usnesením a tomuto usnesení lze pro případ,nebyl-li napaden také mzsudek ve věci samé, odporovati jen rekursem. Z ce'lého ,ohsahu podání
žalované strany, jež jest označeno jako odvolání a obsahuje výslovně
jako »odvolací návrh« návrh shora ozna:čený a ve kterém rozsudek se
ve věci samé nenapadá, jest patrno, že' žalovaná strana ve'dome a' úmyslně
použila odvolání jakQ opravného prostředku. Na takové 'Případy nelze
použíti předpisu '§ 84 odstavec druhý c. ř. s., nebal zde se nejedná o pouhé
nesprávné pojmeno,vání opravného prostředku, jenž stranou dle její volby
správně byl pojmenován a ustrojen. Voma-li strana nesprávný způsob
opravného prostředku, dovolává se přezkoumací činnosti opravné stolice způsobem, kterým tuto přeikoumací činnost nelze dle zákona vyvolati, ,0[lJravné stolice nebylo Se dovol.áno vůbec a nutno po·chybně zvolený opravný prostředek. jako nepřípU:stný odmítnouti,' neboť civilní
soudníř.á:d jasně pTav" kdy toho kterého opravného prostředku nutno'
.
pouŽíti.
N' jv y n,Ís o u d nevyho'iěl rekursu.
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I~ekuľs není odlrvodněn. Nejvyšší soud nesdílí právního názoru žalo~
vané firmy, že dle třetího odstavce § 261 c. ř. s. odvolání je přípustno
do rozsudku, jímž bylo rozhodnuto nejen o námitce nepříslušnosti, nýbrž
i ve věci samé, i tehdy, napadá-li se pOlUze rozhodnutí prvého soudce
o příslušnosti. Zmíněné místo zákonné nařizuje jen za předpokladu, že
opravný prostředek směřuje proti celému rozsahu rozsudku, z důvodů
procesní ekonomie a vzhledem k zásadám, vysloveným v §§ 462 a 515
c. ř. s. kumulaci odvolání s rekurscm. Avšak ÍÍlm nebyla zmenena zásada, že v případě, je-li přcdmětem opravného prostředku pouze rozhodnutí o příslušnosti, jest přípustným výlučně rekurs a nikoli odvolání.
Jinak by odporovalo ustanovení třetího odstavce § 261 c. ř .s. předpisu
prvého odstavce, že o námitce nepříslušnosti nutno: rozhodovati usnesením, do kteréto dle § 514 c. ř. s. jest přípustným jen rekurs. V tomto
případě bylo usnesení o příslušnosti spojeno. s rozhodnutím ve věc! samé
a proto žalovaná firma neměl". podati ndvolání, nýbrž rekurs. Ze zde
nejde jen o nesprávné pojmenování opravného prostředku, odvolací soud
správně od'ůvodňuje, pročež stěžovatelka se poukazuje k důvodům usnesení so.udu druhé stolice, jež v 'podstatě sonhlasí s odůvodněním zdejšího
plenárního rozhodnntí ze dne 28. listopadu 1921, čis. pres. 1210/21. K vývodům rekursu se podotýká, že právě s právního stanoviska žalované
firmy, že dle třetího odstavce § 261 c. ř. s. do výroku soudu prvé stolice
o příslušnosti je prý přípustným odvolání, jest zřejmo, že stěžovatelka
vědomě a úmyslně použila tohoto způsobu opravného prostředku, jakým
podání skutečně jest. Soud není oprávněn, by pochybenou volbu opravného: prostředku straně prominul, to tím ménč, jelikož procesuální liknavost a neobezřetnost jedné strany má vzápětí íorrnelní právní účinky,
z nichž nabývá práv odpůrce.

Čís.

2024.

Obnova drobnýCh zemědělských pachtil (zákon ze dne 13. července
1922, čís, 213 sb. z. a n.).
Pojem drobného pachtýře.
(Ro·zh. ze dne 21. listopadn 1922, R I 1288/22.)
S o ll' d p l' V é s t o I i c e vyhověl žádosti drobného pachtýře ,0: obnovu
pachtu, rek u r sní s (} u d ji zamítl. D ů vod y: Dle § 1 čís. 1 zákona
ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., přísluší nárok na obnovu pachtu
pachtýři, který pachtovaný pozemek sám nebo se svou rodiuou ;o:bdě!ává,
a nadále obdělávati chce a může. Pachtýř po p'řÍpadě členové jeho rodiny
nemusí ovšem po rozumu § 1 čís. 1 cit. zák. vlastníma rukama konati
veškeré hospodářské práce, k obdělávání pachto:vaného pozemku potřebné, neboť to by odporovalo úmyslu zákonodárcovu a duchu zákona
[srov. také § 3 (1) zákona ze dne 27. května, 1919, čís. 318 sb. z. a nl
kterým se ohrání drobní pachtýři. Z dobrodiní zákona mají· býti vyloučeni toliko ti, kdož i bez pachtu mohou se živiti a jimž zaměstnání země
dělské jest pouze zaměstnáním vedlejším. To platí o žadateli, poněvadž

j; ~ovář-eim~ a v provozov-ánÍ' svého řemesla plného živobytí ,může nalezt: ~ ~o~evadž dle výpovědí slyšených osob přezvědných byl sice při
obd:!avallI pachtovaných pozemků osobně poněkud Činným, ale ponejvíce
po UZl val k ~o~u osob cizích a zejména také svých učedníkú kovářských.
Ne J v Y s S 1 S o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvo.dy:

Zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., pokud Se týče zákon
ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n., 'které nastoupily na místo
~?atření Stálého výboru Národního shromáždění ze dne 8. října 1920,
C1S. 586 sb. z. a n., a zákGna ze dne 30. fíjna 1919, čiís. 593 sb. z. a n.,
mají za účel, zabezpečiti možnost, obdělávati zemědělskou půdu drobným pachtýřům, kteří, nemohouce vy káza ti podmínky § 1 zákona' ze dne
27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., nemají požadovacího nároku dle § 1
lohoto citovaného zákona. Proto dluíno ustanovení§ 1 zákona čís. 313/21
sb. z. a ·n. pokud se týče článku I. zákona čís. 318/19 sb. z. 3: n., vykládati v souhlasu s předpisem §u 3 zákona čís. 318/1919 sh. z. a n., dle
něhož nejvyšší soud, jak v celé řadě svýeh rozhodnutí vyslovil a dů
sledně svúj názor uplatňuje až dosud, jednak pokládá za drobného země
dělského pachtýře malého živnostníka venkovského, který výtěžku z poz~mků spachtovaných potřebuje k doplnění obživy své a své rodiny,
plynou'CÍ mu z leho živnostenského zaměstnání, jednak nepožaduje, by
za všech "kolno.stí pachtýř sám, anebo pouze se členy své rodiny obdě
lával bez cizí pomoci pozemek, db pachtu vzatý. V tomto směm propachtovatclka v námitkách proti žádosti pachtýřově o obnovu pachtu
na dvě další léta neuvedla, že obdělávání pozemků jest pouze vedlejším
zaměstnáním pachtýře, kterému výdělek z kov.ářského řemesla poskytuje ,potřebnou- výživu, a nelze proto k tomuto tvrzení, teprve ve' stíž~?sÍ1 do usnesení prvého soudu uvedenému, přihlížeti dle § 8 záJkona
C1S. 313/21 sb. z. a n. Ve směru druhém zjistil prvý soud, že pachtýř
.sám pn pracích zemědělských pomáhal a také rekursuí soud má za tO',
že pachtýř byl při obdělávání pachtovaných pozemů »p"někud osobně
činným«. Byli-Ii mu při tom nápomocni jeho učňové, zjednal-li si ve žních
ženskou sílu, nebo oral-lí mu jednou cizí dělník pozemky, nelze tvrditi,
že neobdělával jich sám nebo se svou wdinou, a neprávem proto rekurs ní
soud proti úmyslu zákcnodárcovu a duchu zákona vyhověl námitkám
propachtovatelky.
Čís. 2025_

Návrhu, by dlužník, vy/wnav"í iiž vyjevovaCí přísahu, doplnil seznam
jmění, soudn již předložený, a stvrdil'jeho správnost přísahou lze Vyhověti pouze za podmínek

§ 49 ex.

ř.

'

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1922, R I 1328/22.)
K návrhu vymáhajícího věřitele vyzval ex e k u ční s o u d dlužníka
vykonavšího dne 23. června 1922 vYlevovací přisahu, by při roku dn~
6. října 1922 doplnil seznam jmění a vykonal přísahu. Rek u r sní s o u d
návrh zamítl. D ú vod y: K návrhu strany vymáhající ze dne 11. května
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1922 složil povinný dne 23;~,ěeřVi!fr-+m-Jffistthil vyjevovací--ve-sillYs!u
47 ex, ř. Dle ustanovení § 49 ex. ř. múže dlužník k opětnému sl\lžení
~řísahy vyjeV{lVací býti donucen pouze tenkráte, je-li osvědčeno, že po
složení vyjevovací přísahy nového jmění nabyl anebo, uplynulo-ll od:
dne složení přísahy více než 6 měsíců. Ani ta ani ona podmínka nem
v případě tomto dána. Tvrdi-li strana vymáhající, že dlužník, sklád,'U0
dne 23. června 1922 vyjevovací přísahu, neuvedl v sez!,~mu l<o~ovanyoh
bankovek různých vkladních knížek a cenných paPlru, v navrhu ~po~
drobně u~edenýeh nejedná se o jmění, jehož dlužník nabyl po slozem
pří~ahy vyjevovadí, nýbrž o jmění, o němž vymáhající věřitelka tvr~l~a;
že je již před tDUtO přísahou měl a tudíž zamlčel. Mohlo by t~dy pnllÍl
v úvahu zdali dlužník vyje'vovací přísahou nedopushl se snad cmu trestného kterážtD otázka však nespadá do příslušnosti soudu exekučního.
dej vy šš í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.

g

Důvo,dy:

Byť pravdou bylo, že návrh stěžovatelky zněl pouze na ustanclVení
roku, při kterém dlužníku mělo býti uloženo, by udal, kde jest jn;ě~í,
v návrhu uvedené, a že tedy návrh směřoval pouze k tomu, by dl,uzmk
doplnil se'znam jmění, soudu již předložený, a udal, kde !est nY~1 ma~
jetek jím k soupisu přihlášený, jest nicméně uložení takoveto: povmnosh
dlužníka podstatnou sou,částí vyjevova,:í, pJís~hy ,!,e
smyslu § 47 eX. ř. a, poněvadž dlužník již seznam lmen~ ]Jredlozll a pr}saliu složil, lze mu povinnost tu uložiti jenom za podmmek § 49 ex. L,
kterých zde není.

tis. 2026.
rozdělena

Z toho, že jednotná zásilka
byla na několik VOZ?V~> ná;
kladů a že 'o každém vozo\Cém nákladu vydán byl samostat?y nak;;adnt
list železniční, nelze ještě sonditi, že šlo o tolikéž ·samostatnych dopravních smlnv a samostatných nároků z těchto smlnv.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1922, R I 1336/22.)

Žalobkyně zaslala do Vídně prázdné sudy v 25va~wn.~ch, z uic;;ž',na
každý vagon byl vydán zvláštní nákladní list. Domáhallc se ~na draze
vrácení přeplatku dovozného 5.500 Kč a 33.104 Krak., zadala zalobu na
sborovém soudě, jenž o ní věcně rozhodl. O dvolací soud zr~
šil napadený rozsudek i s předchozím řízením a odmítl ž~alo;bu., D, u~
vod y: Žalobkyně opírá nárok svůj o nákladní smlouvu s c~l. statnN':1
drahami ohledně zaslaných do Vídně prázdných sudů. Dle § 61 zel. dopr. r.
jest nákladní smoluva s dráhou sjednána, jakmile ,vý'p:a~na ~řijala ~u
přepravě zboží a nákladní list, ua němž na znamem ~nleŤ! v~l!skne, vypravna denní razítko. Důkazem o nákladní smlo:uve lest nakladn} llst
opatřený razítkem dráhY. Dle vlastních tvrzení žalobkyně jde o,~~asllky
prázdných sudů, uskutečněné v době od 24. srpfla 1920 do 2. Zafl 192?,
na kterése vztahuje 25 nákladních listů, předložených !alobkyní. P?!,e:
vadž ted;' :ohleclně každé z uvedených zásilek vystaven byl zvlastm

nákladní list, jde tu o 25 samostatných nákladních smluv. Na tom nemem
ničeho tvrzení žalobkyně, že jednalo, se o jednotnou objednávku VagDnů,
poněvadŽ objednávka ta není ještě ujednáním smlouvy nákladní a, že
tu o jednotnou smlouvu ná'kladní nešlo, toho neklamným důkazem jest
právě .Dkolnost, Že o každé jednotlivé zásilce byl vyho:toven samostatný
11ákladní list. Nároky z těchto smluv mohla by žalobkyně za podmínek
:~ 227 c. ř. s. uplatňovati v téže žalobě jen tehdy, kdyby dovolaný soud
obchodní byl příslušným pro: každý jednotlivý nárok žalobní. Tomu však
v tomto případě tak není, neboť žádný z uplatňovaných nároků nečiní
přes 5.000 Kč, následkem čehož liy jednotlivé nároky uplatňovány býti
mUSily před příslušným soudem okresním a jest jak dle § 227 c. ř. s.,
tak i § 104 odstavec druhý j. n. naprostO' vyloučeno, by žalobkyně součtem jednotlivých nároků přivodila příslušnost sborového soudu. Dle toho
byl obchodní soud ku projednání této pře vůbec nepříslušným, a, když
přes to, v této při jednal a jÍ rozhodl, byl rozsudek vynesen soudem,
který ani výslovnS~m ujednáním stran pro tuto při nemohl se státi pří
slušným.
Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení a vrátil _věc odvolacímu soudu,
by, nehledě k domnělé zmatečnosti, dále ve věci jednal a o ní rozhodL
Dúvo:dy:
Vzhledem k námitce žalované v odvolacím řízení jest uvážiti, zda
žalujíd strana uplatňuje jednotný nárok, oceněný na 9000 Kč, či zda uplatňuje několik samostatných nároků, z nichž žádnÝ co do výše neodůvod~
ňUje příslušnosti proce'sního soudu. Rekursní soud sdílí tento druhý náhled žalované strany, ve skute,čnosti jde však o nárok jednotný. Ze zjištění prncesního soudu vyplývá, že žalUjící strana dala žalovanou drahou
dopraviti prázdné sudy do Vídně témuž adresáto:vi. Sudů těch byl tak
značný počet,že nemohly býti vypraveny naje'dnou, nýbrž mohlo by se
fa'kstcíti po jednotlivých vagonových zásilkách, byla proto zásilka rozdělena na 25 vozových nákladů, z nichž každý byl doprovázen zvláštním
nákladním listem. Dle § 56 (2) žel. dopr. ř. je železnice o,právněna vyžádati si zvláštní nákladní list ke každému vozovému nákladu. Z několika
nákladnlch listů, týkajících se jedné a téže zásilky, nelze souditi na stejný
počet dopravních smluv. § 61 žel. dopr. ř. ustanovuje ovšem, že nákladní
:mlouva je Sjednána, jakmile výpravna přejala k dopraVě zboží a nákladní list, avšak ani tím není ještě řečeno, že při jednotné zásilce, rozdělené ve více vozových nákladů a vyžadující proto více nákladních listů
činí se zvláštní smlouva ohledně každého nákladního listu. Úmysl stran:
jak patrno z jednotné objednávky dopravy, směřoval k jednotnému skutkovému i právnímu podkladu, totiž k tomu., bY úhrnné množství sudů' dopraveno bylo žalovanou drahou na místo žalobkyní uroené. Nezáleží na
tom, zda zásilka z technických důvodů rozdělena byla na 25 vozových . '
nákladů a dála se proto: postupně, neboť i v tomto případě šlo o jednotnou
zásilku. Jednotnost této záSilky uznala i žalovaná strana tím že z každého
vozového nákl",du před,psalažalobkyni totéž dovozné bez ,~hledu na· skutečnou jeho váhu, tvrdíc, že objednávka všech vozů stala se k výhradnému po,užití jich. Nárok uplatňovaný na základě této jednotné zásilky
je proto jednotným, a neprávem rozdělil jej oovolací soud na větši počet
samostatných nároků, shodný s počtem nákladních listů.
Civilul rozhodnutI. IV.
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Zákon o ochraně nájemců ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a' n.
Do usnesení rekursního soudu, jímž v řízení o svolení k výpovědi byl
zamítnut návrh na navrácení v předešlý stav, jest dovolací rekurs pří.
pustným.
Návrh na navrácení do předešlého stavu pro zmeškání námitek proti
výpovědi jest nepřípustným.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1922, R I 1342/22.)
V

řízení

cení v

o svolení k

předešl~T

výpovědi

nájmu domáhal se

vypovězený

stav. S o II d p r v é Fl t () l'i c e návrhu

navrá-

vyhnvěl,

r c-

u r sní s o u d návrh zamítl. Do zamítajícího usnesení vznesl ža'datel
rekurs, jenž byl rek u r s u í m s o ude m odmítnut jako ne'Přípustný
vzhledem k poslednímu odstavci § 4 zákona ze dne 27. dubna 1922,
čís. 1'30 sb. z. a n.
N e j v y Š š i s o II d vyhověl rekursu d'o odmítajídho usnesení rekursního soudu, je·ž zrušil, nevyhověl však dovolacímu rekursu do zamítajícího' usnesení téhož soudu.

J;:

Důvody:

Z"konem ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. jes,t U'Pfa vena
jednak ochrana nájemců proti výpovědi pronajímatelů (§§ 1až 7), jednak
dalši právní poměry z nájemní smlouvy (§§ 8 a násl.). Pokud jde o navrácení k předešlému stavu, není tato otázka v zákoně o odlfaně nájemců
výslovně řešena a dlužno ji, jelikož na sOiudní řízení o výpovědi jest clle,
§ 4, cit. zá)mna 'použíti nesporného řízení a toto se v § 17 (cis. pat. ze dnet'Y
9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák.) dovolává civilního řádu soudního, rozhOd- ','
nou,tidle příslušných ustannvení toholto řádu. Odmítl-li rekursní soud
rekurs vypovíclané strany z důvodů posledního odstavce citovaného zákona, jest názor tento prá'Vně mylným, jelikož toto ustanoveni se vztahuje jedině, jak dle celého doslolVu tohoto ustanovení nemůže býti sporu,
na řízení o výpovědi samé. Návrh na navrácení ku' 'předešlém-u stavu a
přípustnost rekursu dlužno však posuzovati dle § 17 cit. cis. pat. a §,146
a násl. c; ř. s. Dle § 153 c. ř. s. není rekurs přípustným jen v případě,
kde návrhu na navrácení ku předešlému stavu bylo vyhověno. Tu pak,
jelikož tento návrh byl zamítnu;t, jest další opravný prostředek přípustným a příd se -tud1ž- usne-sení rekursního SOUdl1, odmíiaj'Ící rekurs do
zamítnutí návrhu, záko)l1u, a bylo proto změněno. Jelikož pak současně
hyl domněle nepřípustný rekurs se spisy 'p,ředložen, bylo i o něm ihned
rozhodnonti. Tento rekurs však není oprávněn. Dle § 17' CÍs. pat. jest
navrácení kll předešlému stavUJ přÍpustno proti zmeškání IMty nebo roku,
nenHi to možno napraviti stížností nebo podáním. Navrácení' v předešlý
stav pro zmeškání námitek zákon nezná, není ho také třeba,
nebo! cis. patent čís. 208 z roku, 1854 připouští nóvoty i v rekursu (§ 10
cit. pat,); Výjimku však z' tohoto ustanovení má § 4 zákona ze dne
27. dubna 1920, čís. 130 sb. z. ano (jak tomu byl'O i za dřívějšího zákona,
ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. Z. a ll.), jenž ulVádí,'že k jiným dúvo-

dúm, než které byly\, návrhu o vi·povědi obsaženy, nemůže býti v tomtq
řízení přihlíženo. Jest tedy návrh za navrácení ku llředešlému stavu pro
zmeškání námitek dle § 17 nesp. řízeni a § 146 c. ř. S. nepřípustným, a
byl právem rekursnÍm

souďem

zamítnut.
Čís. 2028.

Odklad Ilxekuce vyklizením (nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409
sb. z. a n.).
Odložena může býoli exekuce vyklizením též pouze ohledně některé
z najatých místnosti. Lhostejno, že zároveň s nájmem obytnÝCh místností za zvlášť umluvené nájemné uiednán byl pacht za zvlášť určené
pachtovné ohledně pozemku.
(Ro.zh. ze dne 21. listopadu .1922, R I 1355/22.)
Povinný, zároveň pachtýř pozemků, Irěl ve stavení propachtova1ele
najaty kuchyni, pokoj, komoru a sklípek. Návrh na odklad exekuce vyklizením s o' u' d p r v é s t o I i c e zamítl, rek n r sní s O' 11 d mu vyhověl ohledně knchyně a pokOje.
. Ne j vy Š š í s o u d odložil pouze vyklizení komory.
Důvody:

Jest sice správne, ze vládní nařízení ze dne 25. června 1920, čfs. 409
sb. z. a n. nevztahuje se na pachtovní smlouvy, nelze však z toho dů
VOdl1, že část domu s pozemky, kol něho ležícími, byla výslovně dána
do pachtu, dovozovati, že už šlo o smlouvu ohledně pachtovního celku.
Ze spisů vyplývá, že nebyly veškeré místnosti v domku předmětem
smlouvy, nýbrž jen některé z nich, že ohledně těchto hylo ujednáno samostatné nájemné 360 Kč, kdežto ohledně pozemků (zahrady a louky)
800 Kč. NebYl tu tedy celý komplex -"'č dům s p;Ozemky tvoří jediný
komj}l'ex - předmětem smlou~y a nelze také tvrditi, že šlo jen o smlouvu
pachtovní, nýbrž. že, třebas byla tato hlavní sml'Ouvou byla vedle ní
ujednána samostatná smlouva nájemní ohledně bytu v'e z~íněném domku
s příslu'šenstvím a samostatné nájemné smluveno. Může se tedy povinná
strana clolVolávati ochrany, cit. nař .. vlády. Jelikož pak nařízením není
zakázáno jen částe'čné vyklizení, lze zajisté i oclkla:d na jednot!ivé niístnosti omeziti, temnž ostatně n",svědčnje i § 41 ex. ř., to tím spíŠce, lze-li
takovym zpÍ1sobem potřebám obou stran vyhověti. Nelze proto rekursnímu soudn vytýkati, že o:dklaclohledně části místností po'volil, ovšem
bylo se zřetelem k větší potřebě užívatel'e jXJzemků jemu větší část místností k provozování hospodářsivípotřebných uvolniti a změniti usnesení
rekursního soudn v ten rozum, že odkladu pO'dléhá jen' komora dG, dlVora,
jež d'le spisů byla s'Ůu'částí bytu a jež jest npravem za pokoj. Ostatní
místnústi mají zůstati k volnému používání nového nájemce.
6i'"
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Kupilel, jenž koupil zbožl jak stoji a leži a si je prohlédl, nemůže ruIpotom vytý'kati, že byl uveden v omyl označením zboží nebo že koupil
něco jiného, než k čEimu směřoval jeho úmysl.
(Rozh, ze dne 21. listopadu 1922, Rv I 194/22.)

Žalobce koupi! od žalovaného kamenouhelný tvrdý asfalt, jejž před
koupí ohledal, prohlásiv při tom, že' zboží kupuje jalk stojí a leží" a zaplatil z,aň kupní cenu. Ježto odběratelé žalobcovi asfalt P?Zastav1lr,. domáhal se žalobce na žalovaném vráceni ku'pní ceny a nahmdy vyloh.
O b a niž š í s o u ,cl y ža,lobll zamítly, o d vol ~ c.í s-o II d. z těch~~ d ů
vo d ů: Prvý soutd zjistil, že žalobce před uzavremm koupe Sl ZbOZ1 prohlédl a po té zboží k-oupil. Právem vycházel proto prvy soud z toho
stanoviska, že zde nedde O' koupi dle v2Jorku, nýbrž. že bylo k.oupe;ro
zboží zcela určité totiž ono, které si kupující prohledl. Dle vypovedl
svědka Emila S-a' prohlásil žalobce při prohlédnuti zbo;ží, že zboží to
kupuje jak sloH a ležL Tím vzal žalobce na sebe i veškeré va~y, k~er-.é
zboží mělo ai ne,lze mluviti o tom, že bYl uveden v omYJ, to t1m mene,
poněvaďž sluší míti za to, že žalobce, jenž sá~ se ozn~cwj~ ;~ obchod'nlka s lučebninami ve velkém, vzhledem ku svemu zamestnam j'es! s. dostatek věci znalý, by mohl p.osouditi co kupuje. K'oupil-li všalk zalobc~
i se všemi vadamd, není oprávněn později koupené zboží p.oz~staV1ti
a jest lhostejno, zdali zboží sluší označiti za kamenouhelný tvrdy asfalt
či nic.
Ne j vY š š í s o li d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatel' má za to, že kOUPí zboží, jak stO'jÍ a leží, riskoval n,ejvýše,
jen vady kvalitativní, 1):teré na kamenouhelném tvrdém asfaltu vazn0,uti .
mohou že však ve skutečnosti prodané zbožl nebylo kamenouhelnym
tvrdýu'r asfaltem, nýbd v podstatě nečím jiným (aHud), t. j, méněcennými
odpadky a že tedy z nedo'Stactku srovnalé vůle str~n, a poně':.~dž ~,ovol~tel
bYl v omylu, ke Smlouvě nedošlo. Těmto vývod~m .ne1~e PflZ?ati opr~v,
nění Dovolání správně uvádí že šlo o -obchocl mlStm, mkoli d1stancm.
Zalobce koupil ur'čité zboží, které sám ohledal a prohlásil, že kupuje, jak ,
stojí a leží. Ať již má tento výrok význam j",kýkóli, jisto je, Že žalobce nemohl býti v ,omylu o, tom, jaké zboží kupuje, kdYž je měl přecl sebou
a je ohledal, a nezáleží tedy na tom, jakým ná~vem bylo oznaceno a zdal!
jakost a hodnota zboží tomuto označení odpovidala, Jeho věcí bylo, by.
zboží náležitě ohledaI, shledané vady ihned vytkl a podJe toho zboží buď
přijal nebodmít1. Nemůže se tedy žalobce odvolávati na to, že by byl
uveden označením zboží v omyl nebo že koupil ně'co jiného, než k čemu
jeho úmrysl směřova1. Žalobce netvrdil ve spor;u, ~e v~dl.': ,které zb?ž~
mělo, byly skryté a že Je nemohl Jako odbormk ~n nalezItem ohleda':l
zpozorovati, takže přir:ovnání s koupí padělanýoh znamek, nebo dr~ho~amu
jest nepřípadné, Poněvad,,- nižiii stolice věc Pc:. této stranc,: spravne j)~:
soudily, nebylo třeba, by prováděly dí1kazy svedky o tom, ze bylo ZbOZ1

žalobCOVými pozastaveno proto, že není kamenouhelným
tvrdým asfaltem, nýbrž že jest něčím jiným, a nemají pro posouzení tohoto sporu významu ani spisy okresniho soudu o provedení zajišfov,"cího
znaleckého důkazu o jakosti zboží, ač důkaz těmito spisy so,udem procesnim byl připuštěn a proveden,
Čís. 2030.

Zřekla-li se manželka pří roz,vodu před vydáním rozlukového zákona
proti manželovi nároku na výživné, nenl vyloučeno, by za podmlnek
§ 19 rozl. zák. nedomáhala' se výživného.

(Rozh, ze dne 21. listopadu 1922, Rv I 365/22.)

Manželství stran bylo v roce 1917 dobrovolně . rozvedeno od stolu
a lože. M:mželé upravili notářským spisem své majetkové poměry. V roce
1921 bylo manželství rD'zloJučeno. Žalobu manželky o placepí výživného
pro c e sní s O II d prvé s t O I i c e zamit1. D ů vod y: Zalovaný popřel, že jest povinen poskytovati žalobkyni výživně, a uvádí, že v,,:c1ala
se veškerých nároků na výživné a že není zde dů'vodu dle § 19 zákona
ze dne 22. kvě~na 1919, čís, 32(} sb, z. a n., na jehož základě žalující domáhá se nového ll'spoJřádání majetkových poměrů, že totiž nabyl značného
jmění. Navrhuje proto zamítnutí žaloby. Soud považuje pro rozhodnutí,
zda je žalovaný povinen, žalobkyni platiti vyživovací příspěvky, jedině
za směrodatný obsah notářského spisu ze 27, hjna 1917, zejména odstavec 7. a 9., a proto ve,škeré důkazy osta~ni jako zbytečné zamít1. Dotyčný
odstavec 7. a 9. notářského spisu zni doslovně takto: "Za sedmé: Tento
prodej polovice domu stal se z důvodu dobrovolného rozvodu, který nastal na žalobuQ rozvod" Žaloba tato skončí svým časem smírem, jímž Se
manželství mezi oběma úča,stníky dobrovolně rozváclí a majetkové poměry dle ustanovení tohoto spisu nasledk.em rozvodu upravují. Následkem
tohoto dobrovolného rozvodu zříká se manželka pro každý přípaď a jeclnou pro vždy veškerých jí po zákonn příslušejících nároků vyživovacích
a prozatimních opatření. Za deváté: K odstavci sedmému se poznamenává, že manželka z toho důvodll se vzdává pro vždy vyživ'oVaJcích nároků jakýchkoliv, poněvadž tyto, jií po zákonU! příslušející nároky, jsou
paušálním obnosem tisíc korun obsaženy v kupní ceně 2400 K v odstavci
druhém naznačené. Tímto jasným a pochybnoiSti nevzbilzujícímprohlášením vzdala se žalujíCÍ' určitě veškerých nároků vyživovacích, Cele
jednání, ve spisu notářském uvedené, sluší považovati za pravý smír dle
§ 1380 obč. zák, Dlužno při tom td zkoumati otáz<ku, zda bYlo možno,
by žalobkyně smírem, když došlo k souhlasnému rorzvod'U', vzdala se nároků vyživovadoh, jež manželce dle §f 91 obč. zák. přísluš-ejí, V § 1328
a násl. uvádějí se p'řípady, o[) kterýchž smír uzavříti nelze, a smíry, jimž
lze odporovati. Že by bylo lze O'dporovati smíru, jímž manželství se
k souhlasné žádosti rozvádí a v němž ,manželka zříká 'se náToku na výživné, z ustanovení těchto neplyne, Naopak při dobrovolném rozvodu
dává § 1263 obě. zák, stranám na vůli, jak se v příčině svatebních smluv
a úpravy manželských poměrů zachovati chtě'ií, tedy úpl-nou volnost
smlu'l'llí a připouští tedy i vzdání se náro;ků na výživu. Die toho mohla
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se žalobkyně nárokÚ na v~'ž-i-V-P.-é v7d-Hi-L.takL~jich vZd'll::J. Vzd::nlJm
zrušují se podle § 1444 obč. zálk. závazky a byl proto vzdáním se žalobkyně zrušen závazek žalovaného poskytovati jí vyživovacÍ. příspěvky.
Pokud týče se tvrzení žalobkyně v žalobě, že prohlášení ve smlouvě
učinila na ·otko, to však ani dokazova'ti se nesnaží a musí tedy poněvadž
druhá strana jednala opravdově, celé ujednání považováno a ;osLlzováno
býti jako pravé (§ 916 obč. zák.). Další olávkou jest, zda § 19 zák. ze
dne 22. května 1"919, čís. 320 sb. z. a n. lze po'užíli n3J tento případ. Soud
jest toho náchledu, že nikoliv, nebo! § 19 cit. zákona míní jen ty případy,
kdy byly upraveny poměry majetkové mezi rozloučenými manželi jiným
způsobem, než vzdáním se, je'ž nelze odvolati, a jak ll'činila žalobkyně,
která tím, že· se platně nár-oků na výživné vzdala, pozbyla práva domáhati se nové úpravy majetkových poměrů, zejména žádati na" žaiovaném, by jí platil výživné. Palme! žalobkyně tvrd-í, že obnos smíru jest
nepatrným, a pOkud by se z toho dalo Vyvozovati, že namítá zkrácení
nad polovici ceny dle .~. 934 obč. zák., nutno poukázati na nepřípulstnost téb
náJmilky dle § 1386 olbč. zák. O d vol a cí s Dud rozsudek potvrdil
v podstatě z týchž dilv,oelů.
Ne 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 rozsoudil.
Důvody:

Odvolací soud 'Posoudil věc nesprávně Po stránce právní, z3Jmítnuv
žalobu jedině vzhledem k prohlášení žaluiící strany v no-tářském spisu
ze dne 27. října 1917. Prohlášení to stalo se za příčinou dobrovolného
rozvodu, na němž se obě strany shoclly v roce 1917, t. j. před vydáním
novely n právu manželském ze dne 22. kvčtna 1919, čís. 320 sb. z. a u.
Je prot() posuzovati žalobní nárok podle druhé věty § 19 lohoto zákona.
Předpis tento platí v případech, kde manžeIs.lvípřed vydáním tohoto zákonw rozvedené bylO. rozloučeno pod1e téhož zákona. Důvodová zpráva'
k návrhu zákona uvádí k §19: Předpis tento' je'v, se nutným v přední'
řadě nao·chranu strany hospodářsky slabší. Bývá jí zpravidla žena, odkázaná na alimenty mužovy. Při dosavadních rozvodech sotva kdo pomýšlel
na možnost rozluky~ ... Přfště bude ard věcí manželů, by jjž při rozvodu
m",slili na! možné důsledky tohoto zákona." Totéž platí i o- tomto sporu.
Strany nemohly v roce 1917 pomýšleti i na majetkoprávní následky rozluky. V oné době bylo manželství ne'l"ozlučitelné stranám byla ponechána možnost, nbt:I0viti manželské spolužití, 6mž 'pominula veškerá majetk.oprávní .opatření, učinčná při rozvodu. Možnost ta zmařena byla T'OZlukou, kterou si žalovaný manžel vymohl v řízení nesp'Orném podle §§ 15
a: 16 zákoria, a sňatkem Jeho- s jinou ženou. Ze spisů je mimo to patrno,'
že k rozvodu mezi stranami došlo PO: žalobě, kterou'ž nynější žalobkyně
domáhala se rozvodu z viny manželovy, vrácení věna a v~ržívného. Žalobu, jež je předmětem tol:nto sporu, vznesla žalobkyně takřka současně
s povolením roz1'nky. V uvedeném, notářském spise zřekla se žalohkyně
veškerých nár'O:ků na vÝživné proti žalovanému, tomuto -prohlášení nelze
však přikládati takový význam, jak učinil odvolací soud bez ohled", na
§ 19 nov. ,manž., p'Qkládaj'c. je za závazné i pro případ rozluky. Poskyt-

nuJí a vymel a v}'živn~ho i~ z~!jisté- spořádáním maletkov}Th poměrů,
o němž mluví druhá věta S 19, a bylo pro'to jedině ~ tom uvažovati. zda
jsou tu skutečně d'ůležité důvody. Žalobkyně uvedla zrr:ěnu majetkových
a ví'dělkových poměrů obou stra'!, nastavší po rozvodu ve prospěch
~alovaného, jenž nabyl značného, jmění, aJ v nepros-pě'ch její, ježto- pro
vadu zrakovo'-l nemůže se sama živiti. Skutečnosti tyto, budou-li prokázány, jsou zajisté důležitými dúv'Ody pro nové spořádání majetkových
,1Oměrů. Žalovaný pDpřel SPrávnost tollOto skutkového přednesu žalující
strany, odvo·lací soud nezabýval se jím vůbec. Bez zjištění toho nelze
o núroku žalobním rozhodnouti aJ je nedostatkem jeho přivoclčna vada
ří'zenÍ vytčená v § 496 čís. 3 c. ř. 's.
Čís. 2031.
Tříměsíční lhůtu k p'Odání žaloby dle § 158 obč. zák. dlužuo čítati dle
a nikoliv měsíc za 30 dnů. Dny poštovní dopravy jest do ní

kalendáře

započítati.

Lh'Ostejno, že žalobce podal ve lhůtě žalobu u věcně nepříslušného
okresního soudu.
Předpisu § 261, poslední odstl!.vec, c. ř. s. nelze použíti, byla-Ii žaloba
pro nepříslušnost odmítnuta a limine.
(Rozll. ze dne 21. listopadu 1922,' Rv I 388/22.)
Žalobce Jiodal žalobu na oduznání manželského PLIvodu dítě,te, o jehož
narození se dozvěděl dne 1. srpna 1920, u o;kresního soudu v B. dne
28. října 1920 a, když byla okresním soudem a limine pro vécnou nepří
slušnost soudu odmítnuta, vznesl ji dne 12. listo'padu 1920 u zemského
soudu v Praze, jenž ji zamítl pro opozděnost. D ů v o cl y: Soud poikládá
žalobu za OPozděnou. Dle § 158 obč. zák. dovozuje-ll muž, že dítě od manže1ky jeho, v řád1ném čase zrozené, není jiehb, .má nejdéle 've 3 měsicích
od té chvHe, co O' tom byl zpraven, od'pírati, že dítě v manželstV'í není
zplozeno. Ježto jest nesporno, že žalobce se vrátil 1. srpna 1920 a lhůtu
tříměsíční dle § 902 obč. zák., tudíž měsíc po 30 dnech, jest počítati, končila Ihťrta k žalobě na oduznání otcovstvi dnem 29. října 1920. Žalobce
podal sice dne 28. října 1920 žalobu na oduz·nání manželského, 'Otcovství
u okresního soudu vB., a'Však podáním této žaloby u tohoto nepřísluš
ného ,soud,!] nebyla lhůta tříměsíční dle § 1497 obč. zák. přerušena, a podnl-li žalobce žalobu Ll zemského civilního soudu v Praze jakožto soudu
ve smyslu § 50 Čils. 1 j. n. výlučně příslušnébo, dlužno pokláJelati, je.žto
lhůta k žalobě na oduznání otcovství Hž dne 29. října 1920 uplynula, tuto
žalobu, podanou leprve dne 12 .. listopadu 1920, tudíž po uplynll'tí .lhúty
8 158 obč. zák., za, opozděnu. O cl vol a c í s o ud rozsudek potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Třebas, bylo správné, že třiměsíčnÍ lhůtu k podání žaloby na oduznání
manželského' púvodu dle § 1580bč. zák. dlužno· dle § 9002 obč. zák. (nového znění) čítati dle kalendáře a nikoliv mčsíc za 30 clnú, jest přes to
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žaloba, dne 13. listopadu 1920 u zemského soudu v Praze podaná. opozděna. K projednání žalob- tohoto Ul uhll' ]eslctfe1j'-5U č1s. 1 j. n. v ~T lil' 1::' II ě
příslušným sborový so-ud prvé stolice, a bylo, tudíž na žalobci, by podal
hllolm ve IhiItě u příslušného sborovéhD soudu, tedy vzhledem k tDmu,
že dne. 1. srpna 1920 zvěděl o narození dítěte, nejpozději dne I. listopadu
1920. Zalobce však tak učinil až dne 13. listopadu 1920, te'cty po uplynutí
lhůty a jest pmlo, se svým žalobním nárokem vyloučen. Na věci nemůže

ničeho změniti' okolnost, kdy okresní soud v B.žalobu, u něho podanou,

vyřídil' a vypravil, a tOJ ani tehdy, kdyby mu, bylo lze vytknouti nějakou
liknavost, jelikož není naSl>udu, aby se staralo zachování lhůt stranám.
Dovolání se' li 261 c. ř. s. nemá významu, jeHkož byla žaloba okresním
soudem v B. a limine odkázána, kde'žto § 261 c. ř. s. předpokl:tdá zahájení
Í"ÍzenÍ' a vznesení námiťky nepříslušnosii. Než ani' v tomto. případě by nebyla lhůta žalobci zachována, jelikož nelze přehlédnouti, že vzhleD~m
na v Ý I II Č n o II příslušnost musí ža:loba II s bor o v é h o s o. II d II včas
býti podána. Jdeť o pmklusivní 1M tu hmotného práva, při niž nelze dny
poštovní dopravy vpočítati a nerozhoduje tedy ani den po-dání na poštu.
Při. této lhůtě nemÚ'že ovšem nastati ani př,erušení ani st",vení, jak tomu
při promlčenLOstatně' nemá občanský zákon o vpočítávání dnú poštovní
dOPnlvY žáJdného ustanovení' a § 89, jeDno ř. použíti nelze, jelikož ten má
na mysli lhůty práva procesního: Proto oba nižší soudy, shledavše, že
byla žalob.a pozdě podána, pOjsoudily věc po stránce právní spr:tvně a nebylo pr.ato, dovolánl z tohoto uplatňoyaného důvodu dovolacího, možno
~řiznati oprávnění.

Č.ís. 2032.

Žalobu zápůrčí lze podati i na toho, kdo si pozemkovou služebnost
oSobuje jako pouhou služebnost osobní. Lhosteino, zda ten, kdo vsabá do
vlastnickébo wáva, činí tak z domnělého vlastního wáva, či z domnělého .
práva osoby třetí.
Výkon pozemkové služebnosti obecnim pastýřem na základě práva,'
vYdrženého obcí pro pozemky, jež dány pastýři na účet mzdy v požívání.
Ve sporu proti pastÝŤi může tento namítati vše, co by namítati mohla
obec. Lhosteino, že obec (měšťanstvo) nevstoupilo samoi do sporu. Držební
vůli obce jest spatřovati v tom, že odevzdala pozemky do uživáuí tomu
kterému pastýři. Při nabYtí a výkonu držby dobrovolným zástupcem jest
rozhodno jeu vědomí a bezelstnost zastoupeného;
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1922, Rv I 483/22,)
Od roku 1865 jezdili uží,vateIé llo,zemků č. k. 1248 a 1249, náležejících
vlastnicky měšťanstvu města B., po pozemcích žalobců Č. kat. 1268/2
a' 1269. Od roku 1904 užíval pozemků č. k. 1248 a 1249 žalovaný jako
liJěstský pastýř. Žalobě vlastníků pozemků č. k 1268/2 a 1269, ,domáhající
se výroku, že žalovanému nepřísluší služebnost vO'zové cesty po pozemcfch ·č. k. 1268 a 1269, že jest to povinen uznati ada,lší jízdy se zdržeti,
procesní soud' prvé stolice vyhověl, ODvolací sOlld ji zamítl a uvedl mimo jiné v d ů v o cl ech: Nesprávné právní posouzení
věci shledává odvolatel jednak v tom, že neuznal prvý soudce oduvod-

nčnou u2.11litku nedostat-ku -pasivní 1egit"imace, ied'uak v tnm, že prv5r
soudce neuznal, že .měšťans,vo města B. jako pl-edchůdce žalovaným jmenovaný, vydrželo ve prospěch svých pozemku Č. kat. 1248 a 1249, žalo·vanému k užívání daných, služebnost jízdy po pozemcích žalobcu Č. kat.
1268/2 a 1269. Výtka ta jest odÍ! vodněna. Žalobci domáhají se proti žalovanému výrokili, že mu .nepřísluší pr.á,v,o cesty po, iejich pnzemdch č. kat.
1268/2 a 1269, tedy služebnost pozemkové, Služehno.stpozemkovápřed
pokládá dle § 474 obč. zá.k. pozemek panující. Žalovaný však není vlastníkem pozemků č. kat. 1248 a 1249, na něž jezdil, nýbrž má je v užívání
jako část své m"dy p~stýfské od .měš!anstva ·měsla B. Tím Jest samo
seb-ou vyloučeno, že si žalovaný', jako pouhý zřízenec: mčšťanstva chtěl
osobovati -služebnost ve prospěch pozemků Č. kat. 1248 a 1249, jemu pouze
do užívání daných jménem částečné )11zdY. Ježto pak žaloba zápůrČÍ dle
§ 523 .obč. zák. má býti řízena proti tomu, kdo si služebnost nebo jiné
právo osobuje, patrno, že žalovanému nedostává se, paSivní legitimace.
Kromě toho nebyla jízda, V' níž žalolbci shledávají čin rušebnÍ, činem
rušebn\m, ježto předchůdce žalovaného, totiž měšťanstvo města B. právo
jfzdy po pozemcích žalobců Č. kat. 1268/2 a 1269 vydrželo více než 30tiMým užíváním. S 30tiletou držbou zákon v § 1477 obč. zák. spoiuie tu
výhodu, že k vydržení není třeba titulu ve smyslu § 317 obě. zák., ani
p.ravostť držby ve, smys1u § 345 obč. zák .• nýbrž že stačí držba bc.zelstná.
Ježto nejde o držbu pozemků Č. kat. 1268!2 a 1269, nýbrž o Držbu práva,
nezáleží na tom, zda měšfanstvo města B., 'pokud s~ týče jeh.o pachtýři
a zřízenci věděli, žeonY~9zemky patři žalobcům (jich předdlůdct'rm) ve
vlastnictví, a sluší u nich ú"iti obdoby § 326 obě. záik. Dle tohoto: ustanoveni jest bezelstným držitelem práva ten, kdo z příčin pravděpodobných
má za to, že prá\'o, jež vykonává, ie,st právem jeho. Ono mylné přesvěd
čení osoby, jsouCÍ' v držbě pTáva, že vykonává právo vlastní, musí bJ'rti
ovšem omJuviteIno. Kclo z okolností mohl seznati, že práva, o něž jde,
nenabyl, nemůže býti 'Pokládán za bezelstného dd'.itele práva. Dokud však
není důkazu (§ 1477 druhá věta· obČ. zák.),že držitel práva věděl, nebo
z okolností seznati mohl, že nenabyl práva, platí o něm dle § 328 obě. zák.
domněnka, ž,e je,st držitelem bezelstným; tím ukládá se důkaz obmyslnosti
odpůrci. Tento důkaz však se žalobcům, jimž důkazn,[ břemeno v té př'
čině příslušelo, nezdařit. Tvrdili sice, a svědek Václav tl. potvrdil, že
v době, kdy měl v pachtu pozemky, patřící měšfanstvu města B., č. kat.
1248 a 1249, tntiž od roku: 1890 dOl 1896 dovoloval se k jízdě v1astníka pozemků č. kat. 1268/2 a 1269 Josefa K-a, když mu tento jízdu zapovidal,
ale dovolování to, které mohlo se vztahovati pouze na léta 1893-1896,
nemělo proti vlastní'ku1pozemku č. kat. 1248 a 1249, totiž měšťanstvu
města B. právního význanf.n, ježto obmyslno.st ne'bO' bezelstnost hromadné osoby, za jakou dlužno považováti i měšťanstvo města B., dlužno
d'le zásady § 337 obč. zák. posuzovati ien dle toho, zda jednali plnomncníci
její obmyslně či bezelstně. A tomu by bylo v tormtol případě tak jen tehdy,
kdyby dovolování to vyžadoval si na místě Václava tl-a Václav S., který
v té době byl správcem jmění měšťanstva města B., nebo kdyby (o
Václavu tI-ovi byl přikázal, nebo· kd'yby konečně Václav tl. měšťanstvu
to bYl hlásil a měšťanstvo bylo by to výslovně nebo mlčky schválilo.
Toho však žalobci ani netvrdili, tím méně prokázali, naopak je ziištěno,
že Václav tl. tll okolnost, že Josef K. jako bývalý vlastník pozemkú
J
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t. kat. 1248 a 1249 mu jízdu poupOZ"nTctcn-č~ar.tz~a 124~ zahdWVat- .
a že se pak Václav li. k dalším jízdám po těchto pozemcích po čas svého
pachtu dovoloval, ani

měšťanstvu mčsta

B., a'ni Václavu S-ovi, s-právd

jmční měšťanstva
přišla na přetřes

n·ehlásil, že vubec věc tak ve schůzích měšfanstva nea že Droto měšťanstv,,, o dovolování se Václava li-a
ani nevědělo, ani je do-da'tečně neschválilo. Pak ale dovolování se pachtýře
Václava li-a v léteéh 1893-1896 u J osela K:-a nemělo pro vydrže'tlí práva
jízdy méšťansiveln B. právního významu, a to ani tehdy, kdyby se za to
míti mohlo, žc se Václav li. j<ťko pachtýř pozemků č. kat. 1248 a 1249
v létech 1980-1896 usnesl, vzdáti se držby práva jízdy vyko·návaného
j'ménem měšfanstva ,m'ěsta B., ježto změna vůle zástupcovy nepůsobí ještě
ztrátu držby pro zastoupenéhú;, ponč'vad'ž tu rozhoduje pouze vúle za-

stoupeného, tedy zde měšťanstva města B.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Do'wlání' uplatňUje d.o-volad dúvody § 503 ClS. 3 a 4 c. ř. s., provádí
však jen dovolací dilV'od § 503 čís. 4c. ř. s., ne;boť ve vývode.ch jeho se ani
nenaznačuje, v čem by záležel r'ozpor na'pad'eného rozsudku se spisy.
Leč dovolání není opodstatněno. Lze sice souhlasiti s dovo-lately v tom,
ž'e není správným názor údvolaciho soudu, že domáhají-li se žalobCI proti
žalovanému výroku, že mu ne'přísluší právo cesty p.o jejich poze,meí-ch
Č. kat. 1268/2 a 1269, předpokhí;dá to služebnost po>zemkovou a důsledkem
toho pozemek panující. Žaloba zápúrčí muže býti. po'dána i na toho, kdo \
si služebnost takovou osobuje ja;ko pouhou slnžébnost osobní. Jest dále
-dovolatelům přisvědčiti, že žalovanému věcné legitimace k žalobě dů-,
vodně odpírati nelze s poukazem k tomu; že, nejSa vlastníkem pozemků,
jimž výk.on práva svědčí, neosobuje si služebnosti pro sebe, neboť žaloba
zápůrčí slouží k ochraně práva vlastniokého a přísluší za tímto účelem
vlastníku' proti každému, kdo dle jeho. domnění neoprávněně vs~há v iehQ
vlastnictví. Lhostejno při tom, zda ten, kdo vsahá do cizího vlastníctví
činí tak z domnělého vlaJstního práva čj z domnělého práva os'oby třetí,
o něž tento zásah do cizího vlástnictví opírá. Vlastnictví jest neobmezenou
právní vládou naď 'věcí, s níž jest spojeno oprávnění, každého' z ní vyloučiti (§§ 354 a 366 nbč. zák.), a vzniká důvod! k. žalobě zápůrčt již tím,
. že kdokoli dnlhý vlastnictví ruší ne'oprávněnými výlkonem domnělého'
práva vlastního. Ticbo cizího.; již v tomto výkonu spočívá osobování si
práva (§ 523 obč. zák.J. Jinak však nelze vývody do-volání uznati dů
v,odnýmí a dlužno plně souhlasíti s náhledem soudu odvolacího, že žaloba
jest z té příčiny neoprávněna, ježto žalovaný prokázal, že vykonává jizdu
po pozemcích žalobců na základe práva, jehož vydržením nabylo, m~
šťanstvo města B., od něhož žal·ovaný,jako pastýř sl~žebně II něho ustanoven~r, 'pozemky ty má v požívání na účet mzd\y. Zalovaný učinil sice
na měšťanstvo, v jehož jméně právo to vykonává, výzvU! ve smyslu § 22
c. Ť. s., kteréžto v"irzvě však měšťanstvo neVyhOlvělo a ve spor nevstoupilo. Že měšťanstvo tím projevilo nedostate,k držební a nabývací vůle,
nelze důvodně ulsuzovati; me'šťan"stvo ponechaLo prostě žalovanému, bv
si tuto při .se' žalobci sám proved!. Žalovaný jakol požÍvatel pozemků,
v jichž J;'ro-spěeh služebnost svěděí, byl na základě tohoto od měšťanstva

odvozeného práva zcela nepochrybně oprávněn, použiti všech obran, které
měšťanstvu jako jeho předchůdci příslušely, tud;íž také obrany, že vykonává jízdou po pozemcích žalobců jedině právo, kterého měšťanstvo
vydržením již nabylo. Vydržení jest dle z"kona planým nabývacím dů
vodem (§ 1452 8 nás!.obČ. zák.) a bezelstná držba, vykonávaná po přede
psanou dobu, zakládá j'Íž sama o sobě nabytí práva, které nastává tudlž
samo o sobě, aniž je třeha, by ten, kdo si na p-rávo z tohoto nallyvacího
důvodu nárok činí, se domáhal právního výroku, že se mu právo to při
znává. Platí v přfčine nemovitých věcí i be!z knihovní-ho zápisu, ovšem
s výjimkou, kterou zákon stanoví ve prospěch bezelstného nabyvatele
(§ 1500 obě. zák.). Z toho tedy, že měšťanstvo ve spo·r nevstoupil'O, a tohoto svého práva samo neuplatň.o,valo, nemohou ž'alobci ničeho pro sebe
odvozovati. Předchozími stolicemi bylo zjištěno, že od! roku 1865 jezdili
po pozemcích žalobců pachtýři a pastýři měšťanstva města B. na jeho
pozemky ě. kat. 1248 a 1249 v B., jim v pachto,vní n"bo sLužební užívání
dané, a že jedině pachtýř Václav li. se v letech 1893-1896 dovoloval
k jízdě u tehdejšího vlastníkapozemkú služebných. Dovolatelé popírají
vydržení, jež ndvolad svud za nabyté uznává jednak z té příčiny, že nebylo prokázáno, ba ani tvrzeno, že pachtýři nebo pastÝři měšťanstva ně
jakým způsobem o:svědčili, že vylkonávají držbu práva pro měšťanstvo
jako vLastníka pozemku a že ani měšt,anstvo, aspoň pokud jde o' pře'd
chůďce žalovaného, neučinilo nějakého náležitého projevu své' dr~ebllí
vůle, zejména ne·proje,vilo-, že schva,luje drže~ní ú'kony těchto! SVýO)l
pachtýřú neh'O Ilaslýřú. Vývody tyto nejsou však případné. Projev držební
vůle pro měšťanstvo vyplývá při jízdách, které jeho pachtýři nebo pastýři po 'poze'mCÍ-ch žalobcůl podnikali, právě již z jejkh poměru- pachtovního nebo služebního. Žalobcům a je-iidí předchůdcum nemohlo býti nejasno, že pachtýři a pastýři' měšfanstva tudy jezdí nikoli proto, že si
,osobně činí práv,o, tudy jezditi, nýbrž proto, že tudy vede cesta na pozemky, jichž pachtovné nebo služebnč užívali. Stejně byla projevena tím
i vlastní .ďtržebnÍ vůle měšťanstva jako vlastníka, neboť tento projev tkví
již v tom, že odevzdala· pozemky tomu kterému pachtýři nebOl pastýři
v užívání. V tomto odetVzdáníobsaže'no- jest liž poukázání jeHeh na cestu,
po které bylo lze na pozemky ty ďoj'ížděti. Výslovného přímého poukazu
nebylo zajisté třeba vzh~e:dem na místní povahu a 'zejména i vzhledem
k tomu, že dle zjištění předchozích stolic tímto směrem jízďa již od roku
1865 vykonávána hyla a že v těch místech od mnoha let i 11'ie:bděná cesta
byla. Pokud' se týče námitky dovo1atelú, že vyd-ržení bylo přerušeno
v období 1893----1896, kdy Václav li. se k jízdě dovolo~al, lze poukázati
na správné ,ctů-voldy soudu odvolací-ho, v nichž Jest správně doJí.Čeno" že
v tomto připaclě, v němž jedná se " napytí držby zá'stupcem a to dobro\colným zi,tupeem, jest rO,zhodno jen vědomí a'bezelstnost zasloUipeného.
Ježto zjištěno, že měšťaristvo nemělo věďomosti o dovolování se Václava
li-a, trvala bezelstná držha pro měšťanstvo nadále a nenastalo přerušení
její d'le § 1497 obč. zák.
Čís,

2033.

Dílovedoucí koná vyšší nekupecké služby ve smyslu zákona o obchod.
ních pomocnících,
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-----------------------+~Ť--------- požitků za dODu zákonné výpovědní lhůty uznati oprávněným (§ '29 zák.

Neuplatnil-li zaměStnavatel zrušovacího důvodu, ač k tomu byl opráv_
něn, nemůže obchodního pomocníka vypověděti v kratší lhůtě vÝ!lO'Vědní,
než stanovena zákonem.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1922, Rv 1501/22.)

Žalobce byl dílovedoucím v továrně žalovaného. Dne 1. října dal mu
žalovaný 14denní výpo,věď, načež žalobce domáhal se žalob,ou za'Placení
mzeLy až do konce prosince 1921. Žalolvan·ý namítl, že, žalobce byl pouhým
pomocným dělníkem dle § 73 živn. řádu, že výpověď bez odporu přijal a
ž,e, žalovaný měl důvod' k propuštění žalobce. Žalobě bylo vyhověno
s o u d y vše ch tří s t o I i c, Ne j v y Š š i s o II d uvedl mimo jiné
v

důvodech:

Co se týče domnčlého provinění žalobce, z něhož žalovaný odvoditi
hledíclův-od k předčasnému propuštění ze služby, ;id1H dovolací soud
právní hl,edisk.o předchozích stolic, nehol přiznává-li žalovallÝ nyní sám,
že se o tomto domnělém služebním provinění žalo'bce dozvěděl ještě za
jeho služebního poměru, a ned'ovodil-Ii přes to z toho příslušných d'ů
sledků, které mu dIe jeho dúj11nění zákon propůjčoval, iest z toho patrno,
že sám věc pokládal za malichernou a bezvýznamnou, a nemůže z toho
oovozov,ati nyní oprávněnost kratší výpovědi, než jalk ji dle zákona dáti
bylo. Soud dovo~ad nemůže sice souhlasiti s právním ná2lorem před
chozích stolic, že žalobce ve služebním poměru k žalovanému konal pře
vážně kupecké služby, nicméně soudí, že" přiznati mu jest vlastnost zaměstuance dle zák. o obchodních pomocnících z té příčiny, že konal vyšší
nekupecké služby (§ 1 zákona o obch. pomoc.), nebo! je-Ii zjluštěno, že
žalobce byl v továrně žalovaného ustanoven jako dilO-vedoucí a v této·
vlastnosti vedl dohled v cívkámě a střihárně,odvažoval a přiděloval
příZi k soukání, o to pečova,ti měj, aby z písárny nařízené pr'áce byly,
vyhotoveny, že vypomá,halclle !lo~řeby i v oddělení k naváděni nití a při.
přejímání zboží, vedl přehled o přízích ve skladišti, měl na starosti udržování strojů soukacích a obstarával mim.o to i výpočet mezd pro uvedená
výrobní oddělení, a třídění vlny, jakož i vedl knihy přípravné, vysvítá
již z toho~o, výpočtu služeb, že jeho činnosti přiznána býti musí povaha
služeb vyšších, které se podstatně odlišují od průměrných pra1covních
služeb pouhých pomocných dělníků, jBdnak vyšším stupněm odborné znalosti, jednak vyšším stupněm důvěry a zodpo'vOdnosti, již zaměstnavatel
přikázáním těchto služeb zaměstnanci osvědčuje a ukládá (§ 73 živn.

n.

Ustanovením žalobce za dílo:vedoucího a p'řikázáním mu iohledu a řízení
shora dotčených výrobních odděleni továrních hylll! mu svěřena i ulo-,
žena zcela nepochybně vecloucí a řídí'CÍ činnost v odvětví, k němuž byl
přiďělen. Jeho sluižební poměr měl tedy zcela nepochybně vlastnost služebního 'poměru, pro nějž platí předpiSY zákona o o·bch. pom. ~§ 1 cit. zák.
.a § 5 a).. zák. o živn. soudech) a nerozhoduje při tom, že byl v týdenní
mzdě a že se dfivěj'ší dílovedoucí spokojovali výpovědi 14de'nThí. Zal obce
tedy vším právem činí nárok na vÝp,ověď, jak ji stanoví § 20 zák. Qbch.
pom. a, ježto vzdání se této delšt výpovědI dúvl)dlně odvozo'Vati nelze z toho, že' žalobce při dané 14denní výpově.divýslovně proti ni námitek
nečinil (§§ 863 a 914 obč. zák.), dlužno jeho nárok na výplatu služebních

°

o obch. pom.).

Čís.

2034.

Je-Ii pozemek, jenž dle § 5 požad. zák. byl přiřčen požadovateli do
vlastnictví, v pachtu třetí .osoby, příSluší právo, dáti jí výpověď, požadovateli teprve, až se stane knihOvním vlastníkem. Nároku proti vlastniku,
by mu odevzdal pozemek prostý této závady, požadovatel nemá, ač-Ii
se vlastník k tomu zvlášť nezavázal.
(Rozh. ze dne 2L listopadu 1922, Rv I 614/22.)
V řízení o po·žadovac·ím nároku drobného pachtýře uzavřena byla dohoda, jíž vlastník postoupil pachtýři na místo po,žadovaného pozemku pozemek náhradní, propachtovaný tře-tí osobě. Dříve i.eště, nežli bylo vlastnictví na něho v knihách připsáno, domáhal Se požaclo'vatel na vlastníku
žalobou vydání p,ozemku. Pro c e s n, í s o u ď p r v é s t o I i c e žalo~ě
vyhověl, o d voLa c í s o II d ji zamítl.
N e j v y šš í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání, uplatňující dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s". pení opodstatDle zjištění nižších sO'lldů nabídl vlastník. žalobcům náhra.dou za
poža,dovaný pozemek podle § 5 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318
sb. z. a n., dílec č. p. 371/6, který je v pachtu třetí osoby, a žalobci tuto
nabídku přijali. Žalobci netvrdí ani, že nevěděli, že nabízený jim náhradní pozemek jest propachtován, ani, že vlastník jim při jednáni o směně
pozemků přisLíbil, že náhradní pozemek bude z pachtu uvolněn. Jejich
tvrzení, že zástupce vlastníkúv jim později připověďěl, že převezmou pozemek po žních 1920 do vlastuí správy, není dle Zjištěni od'Volacího s.oudu
pralvďivÝrh; právoplatné usnesení okresního soudu v Ch., které na základ'ě dohody stran přikazuje žalobcům náhradní pozemek .clo vlastnictví,
nelliklá.dá vlastníku, by odevzdal pozemek ten prostý pachto:vních práv.
Nelze tedy ani z -dohody stran ani ze soudního rozhodnutí odvoditi povinnosti žalované, by oMvzdala pozemek, jak žalobcem jest žádáno, žalobcům do vlastního obclělávání .a nžívání. Tohoto závazku neukládá žalované a'ni zák.on. Ustanovení § 7 zákona -o drob. pacht., Ikteré vychází
z předpokladu', že požadovatel má dátipa,chtýři výpov·ěď, je-li požad'Ovaný pozemek v 'Pachtu třetí osoby, vztahuje se ovšem ,clle svého doslovu jen' na přípacl, byl-Ii takovýpozep1ek požadov.ate1i přikázán dle
§ 6 cit. zák., však zá,věr z toho Vyvozovaný, že jinak náleží, po, zákonu
vlastnílku, by zrušil pachtovní poměr, je-li přikázaný pozemek v' pachtu
třetí osoby, je právně mylným. Přejímací cena za přikázaný pozemek rozdě'lnj,e se podle§ 26 cit. zák. dle zásad rozvrhu nejvyšš.ího podání za nemovitosti v exekučním řízení; požado,y,atele, jemuž byl pozemiek- přikázán,
dlužno pokládati za wvnn vydražite-Ji nemovitosti ve vnucené dr.ažbě,
pokud iinak neustanovuje zákon nebo neujednají strany v rámci doh·ody
dle § 15 clt. zák. Z loho plyne pro případy" mimo shora zmíněný případ
§ 7 cit. zák., že s pacMovním právem, je-lina přikazáném po:zemku
něno.

1070
knillOvně zajišt~no, jest dle

obč zák naložiti iako "ť služehností
požadovatel je tedy musí po případě převzíti; není-ii knihovně zajištěno,
jako v tomto případě, má dle S§ ll20 a 1121 obč. zák. požadovatel, nikoliv
vlastník, právo pacht vypověděti. Mínění okresního soudu, že žalobci
nemohou pacht vypověděti, poněvadž pozcmek jim dosud není knihovně

§. J 121

odevzdán, jest sice správn.\rm, z toho však neplyne, že se vlastník musí
postarati o to, by pacht byl zrušen, nýbržpouzc, že žalobci musí posečkati s výpovědí, až budou knihovními vlastníky. Ro,vněž iest správným, že užitky pozemkn příslušejí žalobcum od doby, kdy za'Platili pře
jímací cenu, avšak i z toho plyne jen, že jim od té doby přísluší pachtovné které třetí pachtýř platí. p.osuzuje-li se věc takto, jest. lhostejno,
zda ž~lobci vzali smlouv'o:u na sebe -povinnost, že vypovědí třetímu pachtvři pacht, poněvadž, jak řečcno, bude i po zákonn na nich. by tak učinili,
hudou-li chtíti pozemek sami spravovati. Taktéž netřeba řešiti otázku, kdo
by byl povinen, pachtýře odškodniti, kdyby pacht byl předčasně zrušen,
poněvadž rozhodlnUltí o žalobním žádáni, jež čelí pouze k tomu, by při
kázani' pozemek byl žalobcům o-devzdán do. vlastní správy, nezávisí na
řešení této otázky.

I
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oprav k jízdě způsobil:\\m, nelze z toho vyvozovati, že odevzdání auta
se nestalo, poněvadž okolnosti ty ncjsDu překážkou odevzdání. TvrzenÍ,
že dispDiSičnÍ moc na~ automobilem v ďen úrazu' byla pouze v ruko.u
prodatele L-a, nezbavuje žalovaného vlastník" wdpověldnosti za následky úrazu autDmobilem, nebol Od11ětí moci nad automobilem přenáší
zodpovědnost na ~ohO)_ kdo má možnost autem vládnouti, stalo-li se -nd.nětí
moci bezprávným činem (§ 1 odstavec čtvrtý zák. ze dne 9. srpna 1908,
čís. 162 ř. z.J, tedy činem, příčícím se objektivnímu právu; pouhé porušenl povinnosti nbliga'čnÍ nestačí a proto též t. zv. jízdy na černo, které-ž
\ zaměstnanec bez svoleni a vědomí zaměstnavatele předsevezme, nezbavují majitele auto:mobilu (zaměstnavatele) zodpovědnosti jemu v § 1 a 8
automob. zákona uložené. Pak-li tedy Arnošt T., kterému žalova11Ý zkušební jízdu automobilem povÚ"lil, použil automobilu žalovaného, by jím
svezh Rudolfa T-a a Josefa M-a, po:mšil tím sice svou smluvní povinnost
vůči žalovanému, avšak činu bezprávného se tím nedopustil. Nebylo zde
tedy objektivně bezprávného činu, Hmž by byl au!tomobil odňat býval
moci žalovaného vlastníka a proto neposoudil odvolací soud přípaď právnicky mylně, uznal-li žalovaného zodpovědným ze škoďy, jež žalobci
srážkou s automobilem žalovaného byla způsobena (§ 1 automob. zákona).

Čís. 2035.

Majitel automobilu měí též za škodu. jež povstala pří zřízencově jízdě
čcrno((o

Čís. 2036.

Kupitell nabyl vlastnictví věci, dal-Ii na ní, ponechav ji u prodatele,
s jeho souhlasem provésti opravy.

Státní pozemkový úřad není povolán k tomu, by podával soudu posudek,
je-Ii zde zvyklost v příčině výpovědi pachtu.
Pókud jest výpověd »náležitou« po rozumu §, 1120 obč. zák.

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1922, Rv I 644/22.)

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1922, Rv I 695/22.)

»n3

Petr .1.. koupil od Josefa L-a automobil

aJ

poncchal ho dále v uschování.

prodatelově, by na něm provedeny byly opravy lidmi, jím najatí'mi, s čímž

prodatel souhlasil. Kupitel povom Arnoštu T-ovi zkušební jizdy s automobilem, čehož Arnošt T. zneužil k tomu, hy svezl své zná:né, 'Při kte-"
réžto jízdě nastala srážka auto'nwbilu s vozem- :Žalobcov~Tm. Zalobě o· ná- .
hrady škody proti Petru J-ovi bylo! vyhověn.o s o u d y vš cc h tří
s t o I i c, Ne j v y šš í m s o ude m mimo jiné z těchto
důvodů:

Vlastnictví automobilu nabyl· žalovaný tím způsobem, ŽC jej jednak
koupil (§ 424 obč. zák.), jednak, že ač si jej ponechal na dále v uschování
pj"(jdavaéově, dlal na něnl provésti různé opravy lidmi, jím najatými, mezi
jinými i Arnoštem T -cm, 8J to za souhlasU' prodá vajíclho, takže tím prodávající schovatel dal zře'j",ě na jevo vůli míti u sebe automobil na dále
pro žalo'vaného (§ 428 obč. zitL) a jeIio jménem. Okolnosti, uvedenéžalovaným pro opačný náhled, že automobil zůstal na dále ve velké garáží
prodate11'Ově, že, pro datel garáž po pracovních hodinách uzavíral a klíče
si k sobě. bral, nejsoll, s to, aby převzetí ďržby automobilu žalovaným
uvedly v pochybnost, ne'bol jsou to vesměs opatření prodatelova, jež
ja!ko schovatel automobilu v zájmu žalovaného činiti byl povinen. Nebylo-Ii auto opatřeno. číslem žalo'Vaného a nebylo-Jí pro nedokončení

Žalovanj1 smlou'Vou pachto'Vní ze dne 31. prosince 1917 vzal do pachtu
pozemky na 6 let (do 31. prosince 1923). V říjnu 1921 prodal dnsarvadní
vlastník pozemky žalobci, jénž dal žalo,vanému šestiměsíční výpověď ku
dni 1. července 1922. Proti výpovědi r,amítal vypovězellý především, že
vÝ'Pověď není "náležilou«, je'žto dle všeobecných zvyklostí při pachtu
pozemkú nutno výpověď dáti v takový čas, aby ode'vzdání se stalo nikoli
v doM právě před sklizní, nýbrž v době po sklizni, tudíž v době podzimní, po případě zim:ní. Pro c e sní sb u'Cl p r v é s t Cl I i c e ponechal
výpovčď v platnosti. D ů v,o d y:Výpovědí znalců má soud Za' pmkázáno, že ve zdejší krajině není zvyklosti, by pachtovné pozemky směly
býti vypovídány jcn tak, aby ode'vzdání jich stalq se, po sklizni, na podzim
nebo v zimě. Platí tedy ulstanovení § ll20 obě. zák., že nový vlastník
muže ďáti pachtýři výpo'věď a soud jest toho pře'svědčení, že výpověď
v tomto případě jest náležitá; musí tedY'p,1!chtýř novému držiteli ustoupiti.
O d vol a c í s o u cl rozsudek po,tvrdil. D u v o cl y: Od'Volátel uplatňuje
neúplnost hzení, poněvadž nabídnutýdirkaz dotazem II státního pozemkového úřadu v Praze nebyl proveden a nebylo hleděno k zákonunáJhradovému čís. sb. z. a. n. 329 z r. 1920. Tento důvod Jest bezpodstatný. Provedení dulkazu dotazem na státní pozemkový úřad pokládá s'Oud 'Odvolací
za zbytečné, poněvadž, kdyby tu byla '!vrzeúá zvyklost, musilo by se to
spíše dáti zjistiti slyšením znaku ze zdejší krajiny než dotazem na uvedený úřad, do j,ehožoboru činnosti tento případ! jistě nepadá, a ostatně
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uklad nelackych zvyklostI. Co se tyce zakona o prevzetí a nahrade z a t l l
zabran}' majetek pozemkový, jest sice pravdou, že zákon' ten praví v § 12
\,
(2) "zpraviclla budiž dána výpověď tak, aby os,o:ba, na přejímaném majetku
hospodařící, mohla skončiti práce sklizňové«, Pro tento případ však toto
ustanovení nemúže přijíti v úvahu, poněvadž onen zákon je pokládati z a ' ! ' I !
zákon výjimečný, který se nCiclotýká všeobecných u,tanovení obč"nského<
práva. Právem proto zjistil prvý soudce-, že zd'e není nějaké všeohecné"
.>_:~:-_(
z,:,yklosti c~, d? ,lhůty, kterou p~cht pozemků ,m. á končit~ a soud odvol,ací<.•.• ,'.
bere toto zlIstcm za podklad sveho rozhodnuÍ!, Co do vytky nespravneho<.
právního posouzení věci jest uvésti toto: Dle § 1120 obč, zák, mUlsí n á - i "
jemee usta.upiti uovému vlastníku po náležité výpovědi. Odvolatel V y - ' i
kládá slovo »náležitě« tak, že má v)'rznam ten, že výpověď nemá býti
,-t~A
dána pquze na dobu zákonem stanovenou, nýbrž má míti zvláštní nále'\ij
žitostí a 10 v první, řadě', že nemá daná výpo'věď hýti takovéhO' druhu, b y ; " ' !
ne?dp?ví~;ala zVYklos,tem, při ha.s?odařen:L Soud, odvolací nep~klád~ te~to
·.•.,.,.I.I.'r)
,praVilI nazor za: spra'vny; nehQť Jak Jl% z lmych ustanove,m obc. zak,
:~?'~l
kde se užívá slo.va »náležitě« jest patrno -- má, slovo to vždy jen ten
:'2j~"
výzm,m .. že se má něco státi podle zákona neho podle platného práva'cifl'
(na pL § 2 obč, zák .. který všeobecnou závaznost zákonu činí závislou
,C; ~
na náležitém jich vYhiášení a § 919 podle novely teď § 918 obč, zák,); ve
!
všech těchto případech poukazuje slov.o »ná'ležitě« buď na zvláštní jiné
fl
zákonné předpisy, bu'ď na zvl,áštnÍ' úmluvy stran anebo na zvyklosti,
,
pokud to jepřípustno, nikterak však nechce zákon tím vysloviti, že se
má něco státi nej,účelněj'ším anebo nejhospodárnějším způsobem, Danou
vÝ~ověď je tedy pokládati za náležitou ve smyslu § 1120 obě, zák,. když
odpovídá zákonným předpisum, t, j. především ustanovením § 1116 .obč.
zák. v sou,vislosti s tím ustanovením § 560 c. ř. s, Co by hylo hospodárnější a ,účelnější, musí zůstati bez úvahy. P.oněvadž v tomto 1JUpadě
žádná zvláštní úmluva stran neplatí, jak strana VYP.o,vídaná sama uznávé.
nedovolávajíc se úmluvy nějlaké a také žádných zvláštních předpisu není,
pffišla by v úvahu po případě místní zvylklost. Dle zjištění shora uvede:
ného však takO'vé zvyklosti tUl nenL Vzhledem k lomlu, že taková místnt'
zvyklost nebyl", prokázána, odpovídá výpověď před'pisům § 1116 obč,
zák. a poslednímu odstavci § 560 c. ř. s., a prvý soudce POS.oudil správně
věc se stanoviska. práva, když výpověď uznal za účinnou a stanovil odevzdání pachtovního pozemku po uplynntí zákonité ·IMty VÝpovědní.
N e j v y Š š 1 s o u d nevyhověl dovolání.

li

'.J

Důvody:

Pod ,roušk.ou dovolacího důvodu § 503, 4, c. ř. s, brojí dovc,latd
zpúsobem, v dovolací-m řízení nepřípustným proti ·ocenění znaleckého dukazll soudem odvolacím a; proti zjištění, na základě znaleckého·
posudku, že ne n í zvYklosti, tvrzené žalovaným, Příslušné Vývody, obsahUjící dokonce i nedovolené na.voty, se tedy pomíjejí. Pokud dovO'latel,
poukazuje ik doslovu § 12 (2) náhradového (ne záborového) zwkona ze dne
8. dubna 1920, čís, 329 sb, z. a n" trvá vclovolacím řízení na tom, že
Státní pmemkový úřad měl býti dotázán; je"li zde tvrzená zvyklost,
a spatřuje neúplnost odvolacího řízení p,}rowmu § 503 čís. 2 c, ř, s,
hlavně
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v tom, že ani odvolacLsmrd_ nep'řipusti! nabízeného důkazu, připomíná se

jednak, že odvolací soud správně odůvodnil, proč nepřipustilpřísluš
ného návrhu průvodního, jednak že· obor působnosti Státního pozemkového úřadu j,est v zákoně ze dne 11. června 1919, čís. 330 sb. z. a n.přesně
vymezen, a dle ta.ho pozemkový úřad není povolán. by podával soudúm
posudky o otázkáJch, jakou jest otázka, o kterou tu jde. Co se konečnč
týče výkladu § 1120 obč. zák., .opakuje dovolatel s hlediska § 503 čís. 4
c, ř. s. v 'podstatě to, co vytýkal již v první a, druhé stolici, ježto pak
příslu.šné vývody bYly celkem správn. vyvráceny odvolacím soudem,
stačí odkázati dovolatele v té phčině na rozhodovací dúvody, přičiněné
k napadenému rozsudku,
.
Čís, 2037.

Náhradový' zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb, z. a n.
Nelze stížností proti výpovědi napadati zpílsob, jakým bude zabraného majetku použito.
Pro zábor majetku Jlst lhostejno, zda vlastník zabraného majetku jesi
tuzemcem

či

Předpisu

c.izozemceml,.

§ 37 uábr. zák. nemílže se dovolávati majitel zabraného ma-

,
jetku soukromého,
Přiznati delší nežli šestiměsíční IMttl k v ýpovědi jest zílstaveno volnémlli uváženi Stá,tního pozemkOvého úřadu, .
Při t. zv. děleném vlastnictví není třeba dorn<5iti výpověď vlastníku
vrchnímn.
(Rozh, ze dne 2L listopadu 1922, ~ II 420/22.)

o k r e sní s o II d· doručil vÝpověď, dana.u' Státním pozemkOVým úřa
dem ze zabraného maietku, hospodařícímu vlastníku. Rek u r snr s .o'U d
výpověď zamítL
N _e j v y Š š í s o II d změnil napadené u:snesení, zamítl sti.žnlQlst vlastníkovua zachoval výpověď'v platnosti - mimo jiné z těchto
.
důvodů:
Při zkoumání sUžilosti vlastnice do výpovědi dlužnO' vycházeti
z těchto zás<>d: I. že stížnost múže cHe li 20 nový doslov náhr. zák. vznesena býti jen z d'Ův,oidu, že při ní n'ebylo šetřeno' ustanovení tohoto zákona
o vÝJJovědi, to Jest předpisů §§ 12-25, II., že přihlížeti možno V dUlchu
téhož § 20 jen k těm námitkám vlastníka, které ve stížnosti jlSOU upla!něny. Již s hlediska zásady I. jeví se bezdůvodnými mimo jiné tyto námitky vlastnáce, uvedené ve stížnosti jeJfho, plnomocnílka: námitka, vyvozovaná z §§ 5 a' 10 záb. zák.,. že výpověď děje' Se za účelem převzetí
lesního majetku do vlastnictví státn, ale k účelům výdělečným, kdežto
přfpustno t.o jest jen k účelům všeužitečným, jež prý však v tomto pří
padě nelze dokázati, že vlastnice je cizozemkou, přís.Lušnicí říše Německé

a podléhá tec1}r mír,orvým smlouvám a požívá jich oichrany) že priQti vf,'rpovědi

majetku lesního, jenž má cenu mnoha' milionů, mluví před'pisy
§ 37 a násL náhr. zák K tomu clllIžno v podrobnosti doložiti: Vskutku
Civilnl rozhodnutI. IV.
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pr.avÍ sama v}"pověď, že nel'l'wvitosti n:rttjí b::;"ti c)d:C4:..;?;dány m'iIli~ten:tvJJ
zemčdělstvÍ. Avšak otázka, zda jsou tu všeužitečné účely a múže-li

tedy stát nemo'l'itosti sám podržeti (§ 10 záh. zák., § 1 příď. zák.), či
musí-li iepřiděliti . otázka to jež sc o'l'šem nedotýká vlastníka, jemuž
byly odňaty, nýb;ž osob, jimi by je přiděliti bylo, vymýká se z rámce
§ 12-25 náhr. zák. tudí'ž ze souboru -oitázek o přípustnosti výpovědi.
Jestif účelem vÝ'Povědi, \ly majetek mohl býti fysicky převzat (§ 13 záb.
zák. a § 12, § 20 nové znění poslcdní -odstavec náhr. zák. § 7 čís. 6
zák. o poz. úř.), avšak tohoto převzetí jest vždycky třeba, ať už stát
půdu sám podržeti nebo dále přiděliti chce, proto tuto otázku nelze při ní
jakQ předčasnou rozbírati. Vlastníkův zájem ostatně sahá jen k otázce
záboru a převzetí a o.dpadá, jakmile rozhodnuto, že zábor a převzetí
chyběti musí; ~wmu se přcvzaté 'půdy dostane, může mu býti lhostejno.
Ani námitky z mírovÝch smluv ne,spadajf pod předpiSY §:§ 12 - ,25 .
náhr. zák. Ale stížnost sama neuvádí, kde že by v mírových smlouvach
vlastnice brána byla v ochranu. Mohla by v potaz přijíti jen smlOjuva
Versai1lesská,ale ani ta jí žádné ochrany nezalručuje, spíše čl. 297 lit. b)
a pří!. § 4 a 9 svědčí, proti ní, a stačil by - na rozd/lod 'opačného
případu čl. 298 lit. b) _ i kdyby zákon záborový pro1i tuzemcům neplatil. Ostatně nemůže cizinec nilodypožívati vÍCe práv než tuzemec (§ 33
obč. zák.). Předpisy § 37 násl. náhr. zák. vztahují se na zabrattlÝ státní
majetek, nemůže se jich tedy vůbec dovolávati majitel zabraného majetku so·ubomého. S hlediska §§ 12 - 25 náhr. zák. přicházejí v úvahu
jen následující námitky. a) Že 6 měsíční výpovědní lhůta j'e .krátká, když
jde a celý velkostatek. Avšak tato lhůta odpovídá úplně předpisu § 12
odst. 1 náhr. úk. Delší lhůta' zůstavena jest v duchu toholo předpiSU
volnému uvážení Státního po.zemkového úřadu, i uelze říci, že nebylo
§ 12 šetřeno, rozhodl-li se pro nejkratší zálmnnc·u lhůtu. Důvod, že Jde
o celý velkostatek, není podstatným, vždy! přece zabrán jest jen veliký
majetek (§ 1 a 2 záli. zák. a tu by te'dy 11'0 rozumu stížnosti musila uď(i
lena býti napořád lhůta delší', DOŽ vša.k by bylo proti úmyslu zákona, jenž
s velkosti so'uboru počítal a pře'ce jen 6 .měsíční lhůtu za dostate'čnou po'
kládá. bl Že jde -o fideikomis, tedy vlastnictví dělené, a výpověď nebyla
"dá:na" i vlastníku vrchnímu (čekatelům a do rukon opatrovníku fidellko-miSIÍ), nýbrž jen držitelce jako vlastnici požitečné. Tato námitka spadá
pod § 18 (2) náhr. zák., avšak je rovněž bezpodstatna. Dle § 12 "dává",
se výpověď toliko osobě hospodařící, zde tedy držiteli co vla'stníku p'ožitečnému1, dle § 18 /2) "d-oručuje" se však také vlastníku, je-li tento,
od osoby hospodařící- rozdílný. Stížnost 'pak má dle § 20 toliko osoba
hospodařící, nikoH nehospo-daříd vlastník, a rnzumí se 0ipět, ž,e osoba
hos'P·odaříd může podati stíž.uost jen z důvodů, že nešetřením předpisů
§ 12-25 jest ona sama stížena (§ 9 ne6p. pat). Jak však by se· cítiti
mohla stiženou tím, že výpověď nebyla dmučena vlastníku, zde vrchnlmu, není na jevě. Doručení vlastníku má ten účel, aby vďďěl, co se.
statkem je a chránil se tedy disposic, jak hospodářských (nákladú) tak
právuích (na př. propachtuj, má te'dy smyslu jen ll' vlastníka, který je
držitelem a má tudíž mo·žnost takové disposice, nikoli u vlastníka, jenž
té možnosti nemá. A takovým je právě vlastník vrchní. Stačí tedy doručení vlastníku požitečnému, takže v dobře pojatém duchu a, smyslu
před'pisu § 18 (2) o nešetření jeho mluviti neho, kclyž výpověď vrch-

ním u vlastníku -nedoručena~ -Nebylo tedy třeba ani vyšetřovati sp.ornou
mezi stranami otázku, jde-li vskutku o fidefkomis, jak opatro·vník vlastnice tvrdí.
Čís. 2038.

Záborový zákon ze dne 16. dubna 1920, čís. 215 sb. z. a lL
Podstaty svěřenskou a zpupnou dlužno s hlediska i§ 2 záb. zák. co
do výměry posuzovali zvláště, byť držitel svěřenství a vlastník zpupnébo majetku byl touž osobou.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1922, R II 422/22.)

o k r es n í s o u d doručil hospodařícímu vlastníku výpověď Státního pozemkového úřadu ze zabraného majetku. Rek u r s II í s o u d výpověď zamítl.
Ne j vy Š š í s n li d zrušil, napadené usnesení a nařídil rekurs ním u
soudu, by do'plně řádně řízení, znovu ro-zhodl. Neuznav ostatních námitek
Vypovězeného uved'l posléze
v

dův'Odech:

Za to pClslední námitka je důvodna. Majetek zpupný a svčřenský nelze
dle § 2 záb. zák. sčítati, byť držitel svěřenství s vlastníkem zpupného
majetku byl jednou a touž nsobou, neb'O! není držitel svěřenství také jeho
vla'stníkem, nýbrž jeli' požívate,lem., a ,clle § 2 záb. ,zák. sčítati lze je,rr majetky náležejÍ'Cl v I a st nic k y i e d n é o s obě anebo týmž spoluvlastníkům, kdežlO' zde jsou vla!stnfci fúzní. při zpupném statku stěžovatel,
pn S'věřenství veškeros! dočasných i budoucích čekatelů společně s ním
(§§ 629, 630, 645 obč. zák.). Pakliže zpupné jmění stě:žorvatelovo uedosalmje výměry § 2 záb. zák., nepoldléhá zábof'U a nemÍlže mu z něho dle
§ 12 náhr. zák. dána býti výpověď. Tu však tvrdí stěžovate,l,že' jeho
zpupný majetek měří 52 ha a něco ,a! že jest obsažen ve vypovězených
nemovitostech. Sluší tedy vyšetřiti výměru zpupného majetku stěžovate
].ova a zjistiti, které z vypovězených nemovito~tl pod· něj spadají, a pakliže
majetek ten dle zjištěné výměry záboru ne,podléhá, ohledně nemovitostí
jej představujících výpověď zamítnouti, ohleďně majetku svěřenského
však ji v platnosti zachO'v,aJti.
Čis. 2039.

Dopravní antobus značné ceny nelze dle § 251 čís. 6 ex ř. vylončiti
z exekuce proti majiteli drobné dopravní živnosti.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1922" R Jl 429/22.)
Majiteli dOPl'a!vního ústavu zaQaven byl dopravní autobus. Žádosti
o vyloučení auta z e"ekll'ce, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sn t
s o u d ji zamítl. Dll vod y: Rekursní s,o·ud nesdílí názoru prvého sO,lldu,
že d)užníka· lze 'Považovati za .tJl'aloživnostníka a že- zabaveného auto'68'

1077

1D76

busu potřebuje k osubnímu -p:tJ1tfaěu\:Ó:liH""(; ",:')-děkčné: Čii1~l1GSti. I:G.l::;m~Tm----- ~ ---cc'e--šetřením je zjištěno, že auto pOjme 40 osob a že' -se dlužmk domaha koncesse dopravy osob z nádraží' J. do J. města, pn případě též d~l)faVY
poš!O'vnL Podnik takový nelze př!rozeně ,ř~d~!i mezi podn~k~_ rraloŽ1vnostníkft (§ 251 čis, 6 ex.
které predpokl2aaJl -prcvozovam Zlvnostl V malém. pJři čemž by nevadUo, že dlužník k provozování živnosti použíV>á
šoféra a že autobus neřídí sám, nemajc zkouž'ky šoférské. V tomto IJřl-
padě jde však o podnik, k jehož založení a vedení je p,o.třebí zna·čného
kapitálu, tak.že zde není podmínek ~ 251 čís. 6 ex. ř.
Ne j v y Š š í s o II cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

n,

Důvody:

Dle§ 251 6ís, 6 ex. ř. json z exekuce vylouč~ny pře,~mětY"iichž řen;e
slník nebo drobný živnostník potřebnje k osobmmu daJslmn vykon~ sv;,ho
řemesla nebo své drobné živnosti. Zdali stěžovatel jest jen ďrobnym ZlVnostníkem iest nerozhodno. I když se předpolkládá, že. tomu tak Jest,
dlužno llv~ž;ti, zdali zabaveného autobusu potřelmj:e k výlmnu s:,é ~robllé
živnosti, jež poclle jeho tvrze·ní, obsaieného v návrhu na vylouee;'l autobusU'. z exekuce, záleží, v dOfPTavě osob, a dle usneseni soudu prve stohce
také v dnpr.avě balíků, ze stanjce .do města J. Tuto otázku dlužno ~~dpo
věděti záporně, -nebot k dopmvě právě uvedené a pro,vozovanc,· Jako
drobná živnost stačila hy obyčejná dr'Oižka nebo fIakr s mlsty pro nekolrk
osob. TalmvÝl~ nebo tomu ·podobným vozem obyčejným však autobus
stěžovatelův není. V zájemním protokole ze due 13. úno~a 1922 uvedena
jesjjeho cena 220.000 Kč a podle tvrzení správní ]wmlse města T Je to
velký vůz v něm" umístí se olmlo 40 osob, stežo·vatel kOUPIl Jej za
cenu ko-le~ 150.000 Kč a ku p.rovoizování podniku tímto vozem bvlo by
třeha hotovosti větší než 100.000 Kč.
Čis. 2040,

Upsáui IX. válečné půjčky. Komisionář (banka), u niž slo~el1Y byl~
peníze na úpis půjčky, nebyl bez ukladatelova soahlasu oprávnen, zaslali
je vídeňské poštovní spořitelně.
(Rozh. ze dne 21. listopad\] 1922., Rv II 259/22.)
Žalovaná banka oznámlla oběžuíkem ze srpna 1918, že bude přijímati
zálohy na IX, rakollskoll válečnou půjčku. Žalující záložna složila j)a~
u žalované banky zálohy celkovým penízem 40.000 K, jež pak ~alovana
převedla na zálohový účet Vídeňské poštovní spořitelny., Když pr~ P?)ltický převrat k vypsání IX. válečné pújčky nedošlo, domahala se zalozna
na bance vrácení splaccný.ch záloh a, byvši .odmítnuta, žalo!"ala .o zap~~~
cení uvedeného peníze v Kč. Oba nižší soudy žalobě vyhovčly. NeJvyssI
sond zrušil rozsudky obou nižších s~udú :' vrátil v.~c soudU' ,~rvé stol~ce
by ji znOVl! projednal a rozhodl z duy.o~du, llve~e~y~h pod Cl:. 68,5, te~o
sbírky. Žalovaná banka uvedla při novem Jednam, ze vk!ad zalU]1el založny byl vkl8idem zvláštního druhU', který měl a, m.usl b,y~ od:;r~deu dl~
vyhlášených podmínek poštovní spořitelny ve Vldm, eoz Zalll]lCl straue

bylo známo, poněvadž PÚ}- pe-něžni ústavy fakt tento byl not()rick~·lTI.
Pro ce s II í s o. II d p r v é s t o J i c e žalobě vyhovél. D II vod y:
Pokud jde o otázku, zda bylo dokázáno, že ža,lovaná banka, chtěla-li
žalující straně svého času dluhopisy válečné půjčky oďevzdati, musila
sama úlohu u vídeňské poštovní spořitelny složiti, má soud na základě
svědectví nejspolehlivější osoby, t. j. Dra Karla K-a, ministerského rady
u poštovní spořitelny ve Vídni a zároveň plno;mocníka guvernéra, této
spořitelny Dra Rudolfa S-a za prokázáno, že žalovaná strana nemusela
zálohy u poštovní. spořitelny skládati, an svědek v~TsIovně 'pravÍ': žalované
straně jak-o členu kDnsorcia bank; v jejichž rukou spočívalo provede'nÍ
válečných půjček, bylo dle ujednání úplně volno: zd:a chce peníze, které
měla ze svého obchodování k dispOSici, dáti vládě pr'Ostřednictvím poštovní spořitelny k pOUJžití. Nebylo-li tudíž na straně žalo·vacné banky povinnosti, zálohy u Vídeiíské spořitelny skládati, jest na bíled!ni, že žalující
záložna o této povinno·sti nemohla věděti. Svědci potvrzují dále, nejen
že ne,dala žaiohkyně žalované bance poukazu k tomu, hy úlohové vklady
byly odvedeny Vídeňské pošto,vní spořitelné, nýbrž že žalující zálo·žna
ani nevěděla, že žalovaná banka zálohy ty odvede 'poštovní spořitelně
do Vídnč. Upsala-li tedy žalujicí strana 40.000' K na IX. v"lečnou pújčku,
a složila-li u žalované banky zálo·bou tyto peníze, nedala Hm ještě souhlasu k tomu, aby peníze, jí složeré, byly u Vídeňské poštovní s.pořitelny
složeny. Okolnost, že zéloha byla u žalované hanky zapsána na účtě
vázaném, zál'ohovém a že o tom žalujíd zálo,žna věděla a proti tomu
ničeho nenamÍ'tala, svědčí ien tomu, že peníze byly složeny li" banky
k zvláštnímu účelu a· na nic jiného upoHebeny býti neměly, ne,ž k tomu,
aby, až úpisy válečné půjčky dojdou" bylo penéz U' žalované banky složených "použitO' na úhradu up-isft, s,' čímž právě žalující záložna mlčky
souhlasila. O d vnl a c í s ,o u. d žalobu pro tentokráte zd'mítl. D ú vod y:
Odvniaci důvod nesprávného právní'ho posouzení jest o'P'nd-statněn. První
sond se domnívá, že rozhodnutí sporu závisí j,en na. qtázcc, zdali žalovaná
banka, chtěla-li 7.litující straně svého, času dluhopisy u!C'sané vá 1i'!.čné
pújčky ndv'ésti, musila složenou' :zálohu uložiti U' Vídeňské poštovní spořitelny, a považu!je, svědectvím Dra K-a za pro:kázáno, že banka tak uči
niti nerrusila. Mylný tento názor dokládá důvody mzhodnutí Nejvyššího
so·udu ze dne 28. září 1920, kterým dřívější, žalovanou stranu oďsuzu}í'CÍ
rozsudky '1'bou prvních stolic byly zmšeny. Odvolání toto j.est mylné
a bylo zaviněno vytržen!Ím několika vět z celého odůvodněnÍ. Nezáleží
na tom, zda banka musila II ní ·složenou zálohu poštovní spořitelně odvésU,
chtěla-li žalujicí straně svého 'času dluhopisy válečné pfljčky, za ně zakOU'p'cné odevzdati, nýbrž rozhodujícím jest, zda,li iednal,a: na účet žalující
strany, v ie.jIÍ! prospě-ch a za jejího souhlasu, když zálohy ty poštovní spo:řitclně odvedla. Otázce té dlužno phs·vědčiti. Dle udání slyšenýoh znakú
liuKo S-a a Antonína ,Š-a a svědků Dra li-a a Josefa, W-a mohla, žalovaná
banka jeu tehdy platiti smluvené 4Yo %ní úroky ze záloh na de'vátoll válečnOlI pújčku, když zálohy u ní slo,žené hned poštovní spořitcloě odvedla,
'poněvadž lato tyto zálohy týmž pr'Ocentem úrokovala a' jinak se tehdy
p·eněz na týž úrok využitkovati nedalo. Dle týchž svědectví a znaleckého
posudku bylo tehdy notorické a muselo býti jmeno'vitě známo i funkCionářům žalují.cí záložny, že žalovaná banka jest ohledně válečných 'půjček a
záloh na ně skládauý-ch, jen sběrnou po·štovní spořitelny, a že vlastně
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tato 4V. % úroku platí. Žalující strana udělila tedy uložením 40.000 ~ u ža-'-'-"--lované banky jako zálohy na IX. vál. půjčku proti 4V. %nímu zúročení
souhlas, aby tyto peníze byly j",ko záloha na válečnou půjčku poštovní
spořitelně odve,deny a múže na žalované bance požadovati jen to, co
banka svého času dle rozho,dnutí re-parační komise od p-oštovní spořitelny
obdrží. Záloh", 40.000 K byla u žalované banky slo'žena na zvláštní vázané
konto, a mělo a smělo jí býti dle vůle stran užito jen svého času na zaplacení deváté válečné půjčky. Tato smluvená vázanost vkladu nepominnla jednostranným prohlášením žalující strany, třeba se záložna nyní
chce spo!kojiti jen s obvyklým 2V, %ním úrokem místo smluveného
4V.procentního úroku, a nepominula a!li okolností, že ku vypsání IX. vál.
půj,čky již TIedošl-o. Žalovaná banka mě1a Jaka. ko.misionář žalujíd strany.
kteráž její prá'vní vlastnost i rozsudkem prvního soudu i rozsUldkem nejvyššího. soudu byla v~'slovně uznána a výpověďmi slyšených znaleú i
svědků Dra tl-a a W-a byla potvrzena, dle čl. 361 obch. zák. Ilo'vinnost,
provésti příkaz složením zálohy napříšti válečnou půjčku, jí udělený,
s pečlivostí řádného kupce a ua prospěch komitenta. T,o mohla učiniti
jen odvedením zálohy po'štovní spořitelně, nebot jenom tak mohla žalobkyni zajlistiti vyšší než obvyklé úrokování, které bylo vlastním důvodem
pro složení zálohy. Ve smluvené povaze vkladu jako zálohy na příští válečnou půjku byl O'bsažen již příkaz, aby byl odveden státu prostřednictvím jcho hankéře, totiž poštovní spořitelny k tomuto účelu. Nebezpečí,
které s vázanosti vkladu a odvedení,m jeho poštovní spořitelně bylo spojeno, nepostihUje tedy žalO'vanou banku, nýbrž žalující záložnu, a žaloba,
která se -domáhá vyplacení vkkl'du. jakoby by! býval vkladem obyče'iným
a obvyklou bankovní mírou úročilelným, jest toho času neodúvodněna.
Žalovaná bank", hude, 'Povinna vyplatiti žaluiící spořitelně svého časn j,en
tolik, kolik urči' reparační ko;mise. Námitka, že ža:lovaná banka přes vázanost vkladu mohla po převratu zálO'hy na válečnou pújčku od poštovní
spořitelny dostati zpět, jest svědectvím I'mntiška A-a, Arnolda A-a a posudkem znalce S-a, vyvrácena.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsúdek prvéhO' souuu.
Důvody:

DovolaCÍ soud, zrušiv usnesením ze dne 28. září 1920, Rv II 146/20,
rozsudky obou nižších soudů, vyslovil zároveřl právní názor, vrcholíd
v tom, že, bude-li dokázáno, že žalc,vaná banka, chtěla-li žalobkyni svého
času odevzdati diluhopisy chystané deváté válečné pŮjčky, m TI s i I a sama.
uložili zálohu u Vídeňské Iloštovní spořitelny, a že žalobkyně o tom
véděl"" bude tLm ospravedlněn úsudek, že žalobkyně složen-ím zálohy
dala na jevo svůj s'o!uhlas i k tomu, by pen-íze, jí slo'žené, byly složeny
u Vídeňské poštovní spořitelny, poněvadž jinak příkaz, udělený žalované
bance, nebyl pro,veditelným, - a že v tom toP ř í p a -d-e použila žalovaná banka penez tak, jak odpovídalo vttli Iwmitentky, a nebe,zpečí, vyplynuvší z tohoto použití. postihUje žalobkyni. DiI'ka"y, pmvedenými
v doplň-ovaCÍm řízení, ne· bylo prokázáno, že žalovaná In II S i 1: a peníze,
pOlXkázané jí žalobkyní zálo·hou na -devátou válcčnou půjčku. odvésti Videňské poštovní spohtelně: zjistil! první soud na základě výpovědi svědka
ministerského rady Dra Ka-rla K-a, že žaJocvaná banka nemusila ta1k' uči-

niti, nýbrž že' jí jako čle'Du--koil,orcia bank, v jejichž rukou spočívalo provedení válečných pújček, bylo dle ujednání úp I n ě vo ln O" chce-Ii peníze, j.ež měla k disposici, dáti vládě k použití prostřednictvím poštoNní
spořitelny. Nelze ovšem tvrditi, že již z tohoto dllvodu staly se veskrze
bezpodstatnÝmi námitky žalované proti žalobnimu nároku, nebot dalším
sporným jednáním vyšlo na j,ev1o;, že tě'žiště věci nespočfvá v tom, zda
žalovaná banka musilapenízc, poukázané jí žalobkyní, odvésti Vídeňské
poštovní spořitelně, a zda žalobkyně o' tom věděla, nýbrž že záleží na tom,
zda žalovaná, ar č ne m II s i'I a odvésti pe-níze poštovní' spořitelně, přece
z a s o u h I a s u žalobkyně - výslovného nebo mlčky Se s!avšího _
s k u teč ně t a k u čin i I a čili uie_ Tu pak první souď na základě seznání svědků zjistil, že ž.alobkyně nejen ne d a I a žalované poukazu, by
zálohové vkla'dy odvedla Vídeúské poštovní spořitelně, nýbrž že ani u evěd ě I a, že žalo'vaná odove·de zálohy poštovní spořitelně, a správně
z toho uso;ndil, že žalobkyně, složivši u ž a I ,o van é 4D.OOO K zálohou
na devátou válečnou půjčku, ne d a La tím ještě s O u h I a s u k tomu,
by peníze, jí složené, byly složeny u Ví'deňské poštovní spořitelny. Neprávem dospěl soud odvolací na základě nezměněných skutkOVÝch před
pc,kladů k závěru opačnému;, že žalobkyně, uloživši u žaLované 40.000 K
jako zálohu; na devátou válečnou pŮjčku proti 47{ %námu zúročení, dal a
s o u h I a s, aby tento peníz byl odveden vídeňské poštovní spořiteIně
jako z.áloha na válečnou pújčku. DůvodY, jež odvolací so·ud uvedl PTO
svůj opačný názor, nelze· uznati za opodstatněné. Z toho, že, dle udání
znalců a svědků Dra tl-a a W -a žalovaná mohla jen tehdy platiti smluvený
%ní úrok ze záloh na -devátou v:ilečnon pújčku, odvedla-li ihued
zálohy, u ní složené, poštovní spořitelně, logicky nikterak neplyne, že žalobkyně, pokud se týče jeji funkcionáři, musili si býti toho vědomi, že
žalovaná jinak není s to, hy platila' smluvené úroky. Předpoklad odvolacíl,o soudu, že bylo notorické, že .žalovaná banka jest pouze sběrnou
poštovní spořitelny,odpúruje tomu, so udal Dr. Karel K, jenž zajisté na'd
jiné byl p,o'Volán, by jako uezaujatý svědek vysvětm, jak se věc měla a
proti jehož výslechu na místě Dra Rudolfa S-a nebylo, v .prvuí stolici ni. čeho uamítáno že totiž žalovaná banka hyla - nikoli pouho'll sběrnou _
nj--brž členem konsorcia bank, které byLy za vedení poštovní spo.řitelny
pověřeny prováděuÍm válečných p1tjček Ostatně i kdyby bylo, jinak
známo bývalo, že žalovaná banka prostředkuje pouze zálohy, !J',;skytované P1Qš'tovnÍ' spoři-t'elně, nevylučo·valo by to, že právě žalující záložna,
pokud se týče prostí funkcionáři tohoto venkovského peněžního ústavu
ú tom nev,ěděH, COž prvním· SQ.ud'E1rrtl hyl O zjištěno. Lze be,ze všeho, při
pustiti, že z210ha 4D.000 1<' byla u žalované banky složena na zvláštní' vázaný účet, :a .že dle vúle stran,'Směl,Q bSrti jí- užito svého ,času na zaplacení
úpislt deváté vále,čné pŮjčky, arIe to dopoušU rozumně po;uze ten závěr, že,
když nedošlo k vY\lsání deváté vále,čné půjčky, tím dle zásady causa
,d~ta, causa non secuta p'ominula smluvená vázanost vkladu .. Opačn}r
nazor odvolacího soudu jest mylným. Jest také sprétvným, že žalovaná
jako komisionářka byla dle čl. 361 o;bch. zák. povinna, provésti příkaz,
daný jí složením zálohy na příští vúlečno-u půj!čku s pečlivostí řétdného
obchodnrka a na prospěch komitenta. Než proti zá~ěru odvolacího soudu
že žalovaná mohla tak učiniti jen odvedením zálohypoštO'Vl1í spořitelně:
dlužno připomenouti, že dle dop;su žalm'ané ze dne 2. srpna 1918 bylo
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podmínkou zúročení 4Ji. %
výhradně

k upsání příští válečné půjčky; že II e bylo v z a t o za. pr?kázáno, že ža!o,vaná snad při dří"ější příležitosti sdělila žalobkym, zc
v:yšší' zúročení zálohov5'ch vkladů jest možné jen 'prnto, že zálohové účty
jsou sbírány pro poštovní sp'ořitelnu, která z nich p.latí tento úrok; a že
žalobkyni bylo patrně lhostejno, jakým způsobcm žalovaná, jíž svěřovala
zálo.hové vklady, umožní, by z nich platila úrok 4Y< %. Při tom jen mimo~
chodem se připomíná, že dle výpovědi svědka Dra Karla K-a poštovm
spořitelna platila bankám ze záloh 4X %ní úrok, tak že žalovaná vyzískala X %, z čeho 'plyne, že ta,k'é .ona mčla zájem na tom, aQY zálohové
vklady byly u ní skládány. Nelze (udíž souhlasiti s názorem odvolacího

soudu že nebezpečí, které bylo spojeno s vázaností' vkla'dn a odvedením
jeho poštovní spořiteluě, postihuje nikoli žalo,vanou banku, nýbrž žalo,bkyni dlužno naopak uznati, že žalovaná, zaslavši peníze, které jí žalob-

kyně poukázala, bez pří ka z u a b o z s vol e n í žalobkyně vídeúské

p.ošto-vnf spor-iteIně, učinila' tak na své nebezpečí, že, ted-y jde na její vrub,
.nednstala-li peněz dosud zpět ,od poštovní spořitelny, a oroto nemLlže
odpírati jejich vrácení.
Čís. 2041.

vého znění, jest neplatná a bylo-jí fudíž zrušiti. Ostatně nelze pochyboHti,
že i zcizení pozemku stalo se v úmyslu, použíti ustanovení § 1120 obč.
zák., protože žalující' strana neuvedla na svou obranu jiné pohnut:ky a .jiných obran proti námitkám. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D úvod y: Z doslovu zákona (§ 1 zákona ze dne 12. srpna 1921. čís. 313 sb.
z. a n.) vysvítá, že nárok drobného pachtýře na -obnovu pachtu .je věc
ného rálzlll'; je .ďocelw nezávislý na propachtovatelově osobě; zlrstáváv platnosti, i kdyby propachtovatel postoupil třetí osobě právo vlastnické nebo
pachtovní pozemek odevzdal novému pachtýři. Zákon ohce patrně vyloučiti každir pokus, obehá'zeti právo drobného pachtýře na obnovu
pachtu. Nebol jasně mluví o těchto možnostech slovy: "Pacht zeměděl
ského pozemku ... ohnovuie se i proti vůli propachto·va.tele (vlastníka,
pachtýře, srovnej: zejména §§ 5, 6, nař. ze dne 5. října 1921, čís. 361 sb.
z. a 11.). To znamená: Nejen propachtovatel i jeho, nástupci (vlastník,
pachtýř) jsou oním zákonem vázáni. V tomto případě nechce od'VoIatel
uznati zákonné právo na ohnovu pachtu, poněvadž jako nový nwbyvatcl
pachtovního pozemku není prý vázánpachto·vní smlouvou. svého před
chůdce (§ 112.0 obč. zák.). Avšak předpis tento (dle něhož pachtýř 'musí
nstoupiti novému vlastníku) neplatí.
Ne j v y Š š í s o u d lleVyhověl dovolání.

Obnova drobných zemědělských pachtů (zákon ze dne 12. srpna 1921,
a n.).
Pro obnovenÝ pacht neplatí ustanovení § 1120 obě. zák.

čís. 313 sb. z.

(l(ozl1. ze dne 21. listopadu 1922, Rv II 490/22.)
Drobný pachtýř měJ...dJe smlouvy pachtovní ze dne 23. listopadu 1913'
pozemek v pachtu na 8 let a do,l11ohl se dle zákona ze dne 12. srpna 1921,
čís. 313 sb. z. a n., prodloužení· pachtu na další tři léta. Dosavadní vlastnik
zcizil pozemek v dubnu 1922 a nabyvatel jeho dal dne 11. dubna J922
pachtýři v~Tpoveď, proti níž vypovězený namítl, že nov1'- vlastník nemúž'.;
mu pacht vyp.ověděti, vzhle,dem k předpisÍtm § 1 a 10 ~ák(}na čÍs. sb. z.
a u. 313/1921. Pro c e sní s o udp r v é s t o tl c e výpověď zrušil. D úvod y: Dle § 1061 a 1047 obě. zák. nemůže kupitol nabýti více práv, než
kolik právě příslušelo prodateli. Protože zcizitel pozemku, o který tu, jde,
byl v phčine užívání pozemku vázán vnucen}r!m jeho prop2tchtovamm
na -další tři léta, t. j. do konce hospodářského, roku 1924 na základě zákona
ze ďne' 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., mo·I'1 zciziti tento pozemek jen
s právě' uvedeným obmezení'ill, a "lW'Pitel mohl pozemku jen s tím~o '0.bmezením nah}Tti .a jest rovněž vázán oním zákoni,tým ustanovením. Ustanovení § 1120 obč. zák. dává sice kupiteH možn.ost pachtovní smlouvu
vypověděti, ale vzhledem k ustanovení zákona ze dne 12. sr~na 1921 j~n
za podmínek, v zákoně tomto ",vedených, nebol ustanovem. tohoto zakana směřuje k ochraně drobných pachtýřů a jest vůči majiteli půdy právem Hutkavým, jak již z § 1 tahalo zákona patrno. O toto své právo nemůže přijíti pachtS'Tř ani zcize'ním ,pozemku, ať již se stalo zcizení pcřímo
za účelem výpovědi pachtovníhopomčru dlo § 1120 obč. zák. anebo se
kupitel k tomu rozho·dl později, stala se výpověď k ohcházení "tkona,
j::st proti dnbr~Tm mravlrm a, narážejíc na ustanovení § 879 obč. zák. no-

Důvody:

Prúvní poměr mezi stranami, vznikající obnovlQu pachtn podle zákGID
ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n .. jcst upraven tímto zvláštním
zák-nnem. Platí tedy ó obnoveném 'Pachtu obe'cné předpisy ,občans.kého
zákoníka o pachtovní smlouvě jen potud, pokud onen zvláštní zákon ncustanovuje jinak. Tento zákon však ustanovuje v § 10, z kterých důvodú
lze obnovený pacht před uplynutím doby, na kterou jest ,obnoven, proti
vůli druhé strany zrušiti, a připD'lťští jen, ustoupiti od pachtu za před
pokladú tam uvedený' ch. Tím jest vyloučeno použíti na obnovený pacht
obccný~cl1 ustanovení, je'ž připouštějí zrušiti smlouvu i z důvodů jin-S:rch,
a nelze tedy z.ejména použíti ustanovení § 1120 obč. zák., dle něhož, hyla-ll prC'pac}!tovaná věc zcizena, musí pacht§rř novému držiteH po řádné
vý~p{}vědi ustoupiti.
Čís, 2042.

Daznáni orlpůrc~ ·ohrožené stran}:, že· 'nemůže platiti nejsa s to proc1~d ZbfŽí~ a že ho věřitelé upomínaji, není osvědčenlm nebezpeČí ve

smyslu § 379, odstavec druhý, ex. ř.

(Rozh. ze dne 22. Jisto:D'ad'u 1922, R I 1277/22.)

s

r

o II d r v é s tol i ce pav'olil prozatimní opatř;:,ní ku' zajištěni peněžité pohledávky, rek u r,s n í s o II ,d návrh zamítl. Ne j v y Š Š Í' s o li d
TI8\':,'l;.ovčl

dovolaCÍmu rekursu.
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DůvodY:

K povolení prozatimního opatření ku zajištěni peněžitých pohledávek
vyžadu;je se dle § 379 odstavec druhý ex. ř., aby tu bylo ohrožení nároku navrhovatelova určitou činností odpůrcovou, která hy pravdě
podobně mohla dohytí pohledávky navrhovatelovy podstatně ztížiti nebo
zmařiti. Doznání odpůrcovo před svědky, že jest v zoufalé finanční a hospodářské tísni, že nemůže platiti, nejsa s to, prodati zboží, že ho věřitelé
u'pomínajff, hrozíce mu žalobami, poukazuje- sice na absolutní zhoršení
celkového majetkového stavu dlužníkova, avšak nedoličuje nijaké jeho
positivníčinnosti, která by dobytí náwku navrhovatelova přímo ohrožovala. Nevyhovuje tudí'ž návrh na povolení prozatimního opatření jasnému
zákonnému požadavku § 379 Qdstavec druhý ex. ř.

Dražební řízení dle § 352 ex. ř. jest ve své podstatě řízením e.xekuč
ním, ježto se jím realisuje právoplatný rozsudek, ukládajícÍ straně povinnost, svoliti ku zrušení spoluvlastnictví nemovitostí, nyuÍ do dražby daných. Platí tudíž pro řízení to,to zásadně předpisy exekučního řá!du
s úchylkou, v § 352 ex. ř. výslovně vytčenou, že, totiž úkony upravené
v §§ 273 až 280 nesp. říz. ze dne 9. srpna 1854, čís, 208 ř. zák. řídl se
těmito předpisy. Z toho plyne, že přípustnost dovolací stížnosti dlužno
posuzovati dle zásad eXekučního řádn a platí tedy ustanovení § 528 c, ř. s',
pro exekuční ří'Zení též přijaté (§ 78 ex. ř.), dle něhož proti ro·zhodnutí
suudu druhé stoUce, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvého, jest
dovolaCÍ stížnost ne'p'řípt!stnou.

Čís. 2043.

Čís. 2045,

"Třetí osobou« (§ ll... odstavec druhý nesp. říZ.), jde-li o prohlášení za
mrtvého, nejsou pouze dědicové nezvěstného, nýbrž i osoby jiné.

Nepřípustným jest dovolání do srovnalých rozsudků nižších soudů
ve věci do 1.000 1<, rozhodl-li prvý soud druhým rozsudkem z jiuých dtlvodu, než ohledně kterÝch projevil odvolací soud ve zrušujícím rozhodUuti
prá'vní názor.

(RozlL ze dne 22. listopa,du 1922, R [ 1311/22.)
V řízení o Pl-,ohlášení Pavla B-a za mrtva nevyhověl Ne j, vy Š š í
s () u cl rekursu do' usnesení rekursního souelu, odmÍtnuvšího rekurs Marie
B·ové pro opozdčnosl.
D ův od y:
Us:'esení zemského civilního soudu v Praze ze dne 25. května 1921,
,pClkuď jím byl soudem ustanoven 1. březen 1918 jako den, jehož Pavel
B. nepřežil, nabylo právní mo-ci uplynutím lhůty rekursní, ježto žádným
z účas~níků nebylo tomuto výroku odporováno. Stížnost, podanou 'proll
němu teprve 18. září 1922 Marií B-ovou, právem rekursní' soud odmítl.
jako o.pozdčnou,poukázav k ustanovení § II odstavec druhý nesp. pat.,
neboť toto ustanovení vylučuje, by vyhověno bylO' opozděné stížnosti,
když je tu nebezpečí, že by změnou usnesení mohly býti poškozeny oSdby
třetí. TřdíríIi osohami nelze však po rozumu § II odstavec druhý nesp.
říz. rozuměti pouze dědice nezv,čstného, nebo,f usnesení o prohlášení za
mrtva -d;oHrká se svými soukrornoprávními účinky také zájmů osob jinSrch,
než jen nejbližších příbuzných, a pro~tn nes1tačí ani, že stížnost dovolací
s]JolupodepsaH na znamení svého souhlasUI matka a souroz.enci osoby, za
mrtvou prohlášené.
Čís. 2044.
V dražebními řízení dle § 352 ex. ř. platí co do přípustnosti opravných prostředků předpisy exekučního řádu.
(Ro'zh. ze dne 22. listo;padn 1922, R I 1343/22.)
V dražebním řízení o zrušení spoluvlastnictví potvrdil rek n r sní
s o ud usnesení prvého soud'lT, jímž byly schváleny draiebnípodmínky,
N e j vy Š š í s o li II odmítl dovolací rekurs.

(Rozh. ze cine 22. listopadu 1922, Rv I 321i22.)
Ne j v y Š š í s o II d odmítl dovolání do potvrzujícího rozsudku odvolacího soudu ve věci, uceněné na LOGO K.
Dúv.ody:
Právem po,ukazují žalovaní v dovc1ací odpov0di na to, že je pochybno,
zda dovolání je přípU'Stll}Tlmt. Usne'sením ndvolacího soudu -ze· dne, 18. června
1921 zrušen byl prvý rozsudek prvého sou,du ze, dne 7. dubna 1921. Soud
odvolaCÍ v' něm poukazuje na tn, že žalobce dbvOizu'je vlastnictVÍ- z okolností, v žalobě tvrzených, a opírá je o předpis § 418 obč. zák., nesdílí
právního názoru prvého soudce, dle· něhož rozhodl, že dle prů-kazů žalovanými předl(}žcných, vlastnictví ke sporné chalupě nabyli žalovaní a že
ne,právem se žalobce proti nim vlastnictví domáhá, prokazuje pouze
slabší právo, než-li prokárza1i žalovaní, a nařizuj'e soudu prvému by
o skutkových okolnostech, tvrzených oběma stranami o nabytí vlastnictví
učinil patřičná skutkov,f zjištění' a pak znova. rozhodL Druhým rozsu,dke'~
zamítl souclce žalobu z důvodu, že 1'alo,bce neprokázal náležitosti nabyií
vlastnictv,í ve smyslu' § 418 ,obč"zá'k .. Tento rozsudek odvolací soud nyní
na·paden.írm rozsudkem potvrdiL Z toho patrno, že no·vý, druhý rozsudek
soudu prvého~ zamítá žalobu z ,důvodů zcelá! nových, než se stalo v prvém
jeho rozsudku, z dúvodú, () nichž soud odvo.lací- ve svém zrušovaCÍm
l1l~nesenÍ právního názoru -nijak neproJevil a prvý soud nijal~ nevázal
(s499 odstavec dnrbý c. ř. s.) a že tedy v tom smě'ru jde (} rozhodnutí
dvou sto·lic. na sobě úplně nezávislá. V takovém případě však dle, motivů
zákona nelze použiti ust"novení § 502 odstavec čtvrtý c. f. s., naopak
platí zásada odstavce třetího, dle něhož jest cto,volání nepřípustným proti
rotvrzlliícírr.u' rozsudku od'volacího soudu, když předmě,t sporu, D němž
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rozho dl, 1000 Kč II e IJt evvšuiec-f5Jc:-1,mlt'":hrtm-;mm'"ŠŠIiim",1mlm-tri'i~feic-- ----.,'...f:-........ .
v jeho úř. sb. pod č. 266 a ve sbírce
předmět sporu oceněn soudem odvolacím na 1000 K, je dovolání žal'Obcovo nepřípustným a musilo býti j"ko takové ·odmítnuto: dle § 507 c. ř. S.,
když se tak nestalo, již nižšíini soudy.
Čís. 2046.

Upisováni mladých akcií.
Banka, jež jest upisovacím místem, jest pouhým zmocněncem upisovatele.
Akcie uepřiděluje upisovací místo, nýbrž podnik, o jehož akcie jde.
(Rozll. ze dne 22. listopadu 1922, Rv I 599/22.)
Banka A. zaslala bance B., jež byla upisovacím místem

nov~rch

akcií

společnosti Z., 499 starých akcií této společnosti se žádosti, by na základě zaslaných akcií ·upsala pro 'ni 249 nových akcií téhož podniku.

B.anka B. odpověděla, že upisuje za banku A. 249 mladÝch akcií firmy Z.,
jež připisuje k dobru icjH"lO depot a že, kupní cenu za ně píše na vn,lb
ieJího běžného účtu. Žalobě bankY' A. na; banku 5.., k níž se při družila jako
vedlejší intervenienlka společnqsl Z., o vydáni 249 mla,dých akcií p r 0ce sní s o II d I' r v é s t o I i c e vyhověl mimo jiné z !čchto d ů v od ů:
Jedná se o poměr kOlmqsionářský, 10 němž platí" zák,onná usta'Dovení čl. 360
a násL obch. zák, Žalovaná, banka měia tudíž daný jí příkaz prov·ésti,.
šetříc péče řádného -obchodníka, měla dávati žalující ·bancc nutné zprávy,
zejména vyrozuměti žalobkyni o provedení příkazu, a byla zejména povinna
žalobkyni jako své'mu 'komHentu o tomto provedení účet složiti a plniti
jí to, co tato byla 'oprávněna z 'provedení pIíkazu žádati (čl. 361 obcb.
zák.). Žalovaná banka ve smyslu tohoto zákonného ustanovení vyrnz,umčla žalobkyni 'Oznámenrm ze dne 21. června 1920, že úpis nov~Tch akcií
jest proveden a tím byla celá záležitost pro! žalUjící banku ukončena
a žalovaná banka jest povinna ve smyslu čl. 361 obell. zák. vydati 249
llovSrch akcií společnosti »Z«. K' -námitce žalované banky, že p-řipsallí
249 nových ~mladých) akcií jest pouhým účetnickým pr'ovedením, hleděti
nelze, ježto :posudíkem znalcú i.est prokázánn, že. 'Označeni v těchto výpisech »mla,dé« (nové) má jenom ten virznam:, aby se, činil rozdíl .ud
starých akcií,které mají již 'plná p'ráva zejména na dividendu atd., kteréhOžto n;l~iokU' nové (mladé) akcie ještě nemajÍ'; že Však nutno za to
míti vzhledem k tomu, že akcie· jsou přepsány na účtě de-potním ve
prospěch žalUjící banky, že akcie ty jí byly také přiděleny a že lato
banka může' s akciemi těmi také volně disponovati. O ď vol a C í s o u d
žalobu zamítl. DÍl v ,o d y: Dle zjištění bylo obsahem žádosti žalobkyně,
aby žalovaná' banka iako upisoyací místo mladých akcií společnosti Z.
upsala pro ni 249 no'vých (mladých) akcií, úředník žalované banky také
skutečně do seznamu. zapsal, že žalobkyně upisuje. akcie, a z'právou ze dne
21. června 1919 vyrozuměla žalovaná žalobkyni, že dle jejího dopisu
upsala za ni 249 mladých akcií Z., které připisuje ve pr'ospěch depotu
žalobkyně. Upsání siáti se mělo a také se stalo prn žalobkyni a nikoliv
pouze pr'o její účet. Pro ohchod knmisionářskir schází tu podstatná

známka obchodu toho, totiž -opatření mlad1~.cll akcií ve vlastním imén~
ž~~ov~né banky pro účet žalobkynč; nejedná se tedy ,o obchod komisiun~rs~y po roz~muv čl. .160 a n,1.sl. obeh. zák. jak se prvý soud domnívá
nybrz o ~ pouhy príkaz, sprá vnč zmocnění žalobkYl1í dané. Správnosti
tohoto na~led,u nasvědčuje i posudek znalců, dle něhož dlnžno přihlížeti
k clO~ISll :alcúk;vně ze dne 10. června 1919 jakožto úpisU' Imladých akcií
na zaklade akcu starý,ch a není- zvyk,em mezi 'pražskými bankami aby
je~na, banka druhé vyplňovala upisovací přihlášku. Náhledu 'Onom~ n~
svedcu]e I ta okolnost, že žalovaná bY'la upisovacím místem společnosti
Z" a jest tcdy přirozeno, že se pr,oto žalobkyně s úpisem na ni 'Obrátila.
Ostatně žalobkyně výslovně doznala, žeobdrže,la od žalované pozvání
k UPisování nových akcií Z. dle formuláře, z něhož musila seznati že
žalovaná jest pouze upisovacím místem a že spr'ávní rada· společnosti Z.
vy:hražu1e si volné rozho,dnli'tí ohledně těch akcií, které by na základě
pra~a ~rednost,lll'ho z vYložen,ého počtu kUSÍ! upsány nebyly a že úpisy
mus~ by tl opatreny vlastnorucmm podpIsem U'pisuj,ícího majitele starých,
~kc],] s uvedením jich čísel Mm.Jo též býti žalobkyni již i z akcií samých
J,as~o, že se je-d;rá,'o akc}e na jm6no znějící (čl. 223, 182, 183 ohch. zák.),
ze Jde o upls'Ovam mladych akcii vpoměm k akciové společnosti Z. a že
ďle formuláře toliko tato' o přídělu rozhoduie, jak také pak Z. dopisem
ze dne 18. února 1920 žalobkyni' zaslaným učinil'",. Předmětem tohoto
sporu jest jedině opatření a vydání mladých akcii Z. žalovanou bankou.
Dle shma řečeného jde tu o poměr' žalobkyně jakožto upiso'vate1ky
k akciové společnosti Z. jako přidělovačee mladých akcií šlo! prvěi'ší
o to" aby na základě starých akcii cestou upisování dostalo se jí ak;ií
mladych. V t'Olilll směru prokázáno, že sprá'vnÍ rada Z. po vypršení upisovací lhůty ž,:lobkyni, nepřidělila žádný'ch akcií, ač j,í bYl dopis ž.alobkynč
ze dne ~O',cervna 1919 od žalované banky mezi upisov"telY' předložen.
Z?," nepndelení to stalo se práyem či neprávem, nemůže býti rozhodova)Jo v rom:to sporu, jisto však Jest, že se žalované bance od společnosti
~. ned'Os!alo žád;rÝch n;ladých akcií pro žalobkyni. Není tecly nárok
zalo?kyn: prolI, zalavane bance na opatření' a vydání mladých akcií,
kterych zalova'na ,od ,sPol:čnosti Z. vůbec ani neobdržela, odůvodněn
(§§ 1O?9, 1917 obe. zak., cl. ,52 a 298 obch. zák.), a jest věd žalobkyně,
aby nerok ·tcn SI protI spolecnostl Z. sama p'rovedla.
Ne j v y Š š í s (\ II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolací důvod čís. 4 § 503 'co ř. s. spatřuje žalující firma v lom
~e ~.?";d .odvolací v~lollči] II stran 'Obchod komisionářský a že nárok

Z~IUJlel f:rmy pralI za],ované bance na vydání akcií prohlásil nedůvod_
nym. Avsak vývodům spisu dovolacího nelze přisvěď'čiti. Žalobkyně doznala c že· ?b~držel~ -od ~al~va~é ~anky P?zvání k upisování nových akcií
~polecI!oslI Z; k z,,;lobe pnlozene,; dle teto přílohY' byla žalovaná banka
]:~ ~?ISOVaClm" ml,stem ;dle téžc \lřHohy obsahovati musila upisovacf
pnh2a,:ka p~ohlas~~1 lIPlsovat,ele, .že, upi:,ovací pocll11fnkY' jsoU' mu známy,
PI oce~ dluzno lez předp'OkladatJ, ze zalobkyně učinila toto prohlášení
;:e sve uPIso,vac!přIhlá,šcc, pokud se týče, že žalovaná banka i společnost
Z. byly opravneny, mIlí za to, že upisova.cí podmínky byly %alobkyni
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zná'l11Y. V těchto ]J{)dmínkách bylO výslovně poukázáno na článek 10.
stanov spoleónosti Z. ; dle odstavce čís. 2 upisovacích podmínek mají
přednostní právo na nové akcie majitelé starých akcií; dle jejich odstavce čís. 4 bylo nutno přihlášk[l1 fádně vyplniti a zvláště také opatřiti ji
seznam<lm čísel starých akcií. na základě jichž upisovatel uplatňuje své
práv,o přednostní. Dle odstavce čís. 3 upisovacích podmínek správní rada
společnosti Z. vyhradila si volné rozhodnu1í ohledně oněch akcií, které
by' na základě práva přednostního l1ebyly upsány z vyloženého počtu
nových akcií. Dle 10. článku stano'v Z. bylo 'přední práv-o na nové akcie
vyhrazeno majitelům akcií starých; dle ll. článku těchto stanov akde
znějí na jméno a společnost Z. uznává za akcionáře jen ty osoby. které
zapsány isou v seznamu akcionářů jako majitelé. Žalobkyně doznala.
že staré akcie, jež předložila, upisujíc akcie nové, nebyly jej,ím vlastniotvím, nýbrž vlastnictvím jejích klientů; doznala dále, že akcie, společ
nosti Z. znějí n" jméno, že žalobk.yně v době upisování nových akcií nebyla zapsána v seznamu (knize) akcií spo,le'čnosti Z., a uvedla dále, že
většina akdí, jež 'předl·ožila k upisování, náležel'a jej.ím' kHeniúm, aniž
uvedla, komu náležely ostatní z těchto, k upisov<lní předlO'žený'ch akcií,
takže tím není vyvráceno její hořejší doznání, že staré akde., jd předlG
žila, nebyly jejím vlasnictvím, že tedy žádné z těchto akcií jí nemtle,žely.
Když tedy žalobkyně upisovala nové akcie, musila vědoma si býti to.ho,
že žalovaná banka je pouze upisovacím místem, takže nemůže· wzhodova:ti o přídělu no·vých akcií, jakož i toho, že správní radě Z. příslušelo
pr~vo, .rozhodnouti o u'pisov"cí
přihlášce žalu1jkí firmy, která nebyla
vlastnicí předlO'žených starých akcií a v důsledku toho neměla 'Přednost·
ního práva na akcie nové. Zjiště110 jest, že žalobkyně poukázala žalovanou
banku, by tato jako upisovací místo mladýoh {novýaR)-/akcií Z. upsala
pr,o ni nové akcie, nikoli tedy, aby ž"lobkyni .opatřila neho přidělila nové
akcie, ani. aby je upsala neb opatřila pouze na účet žalobkyně, vlastním
jmén<lm. Zalovaná banka přijala onenp-o;ukaz žaluiíc! firmy a vyhověla
mu, totiž provedla pro žalující firmu upsání nov:Í'Ch a:kdí společnosti Z.
Vy!íčen,Ý1m jednáním nevzešla mezi žalobkyní a žalovanou bankou
smlouva komisionářská dle. čl. 360 (378) obch. zák., neho:ť žalovaná banka
měla dle projevené vůle stran jednati vů'či Z. jménem žalobkyně a nikoli
jménem vlastním, skutečně pak též Jednala jménem žalobkyně. Žalujíéí
firma zmocnila dle '§ 1002 obč. zák. žalovanou banku, by pro ni, tedy na
jeii účel a jejím jménem upsala nOlVé akcie společnosti Z., žalolvaná banka
byla dle § 1009 obč. zák. povinna, pečlivě, a p'octiv~ tak učiniti, kteréžto
povinnosti vyhověla. Žalobkyně netměla: a nemá vůči žalované bance
uár-oku na opatření a: vydání mladých akcií Z., nehoť nepřevzala závazku
takového., a sprá.vní rada Z., nepřidělila žalobkyni žádných_ mladých akcií,
aniž žalovaná banka ml"dé akcie pro žalobkyni obdržela. Zalovaná banka
neručila žalobkyni za výsleod'ek upisovacího jednání. Zdali snad svým
jednáním způsobila žalobkyni škodu, není třeba v tomto sporu probírati,
nebo.ť žalobkyně nedomáhá se náhrady ;;kody, nýbrž opatření a vyd-ání
mladýchakcíí Z. Dle § 1009 obč. zák. zmocněnec jest povinen, vydati
zmocniteli ve.škerý, z jednání zmocněncova vyplynu vší užitek. Kdyby
tedy žalovaná banka bylapm žalobkyni ohdržela od společnosti Z. mladé
akcie, byla by bývala povinna, vydati je žalobkyni; poněvadž dle skutkovýeh Zjištění nižších sOll'dú neobdržela pro žalooo:yr;\ žádných mladých
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~kcií, ž~lobnÍ žádost na opatření a vydání jich jest nedilvodna. V dopisu
z~lovane banky ze, dne 21. če'rvna 1919 ovšem jest uvedeno, že ta.to banka

pnpIsuJe 249 mla,dych,akcií Z. ve prospěch depotu žalujfcí firlill~ a v pří
lohach,
vYPIsy z účtu žalObkyně o .J'eiím
depotu , u v'ed en y" JSO:U
,- t t obsahunclch
k'
.
tez ! o a cle; a'le z toho nenásleduje, že žalovaná banka skutečně měla
~ro zalobkynl:nladé akcie Z. v' držbě uebo v uschování, ani že, je pro
zalob~!m, obdrze!a ~ebo jí je sama přidělila; jsou to zápisy nesprávné,
p:-ohlasem nespr~vn~, která nelze pokládati aui za důkaz pro žalobní
na-rok, anI za pravm dů:voď nároku tohoto. Ze spisů pr,ocesních ani ze
skut~ový_ch_ zii~t~ní,obsaženÝch v rozsudcích nižších sondů, Mlz~ dospěti
ku presvedcem, ze žalovaná banka přidělila žalobkyni nové akcie společ
~os~i .Z. ~~i,v ž~ je vzala pro, ni v uschovánÍ', ani, že žalobkyni oznámila,
ze JI Je pndeluJe, nebo že je pro ni v uschování bere. Slyšení znalci nese~znalI, že, u~isovací místo přiděluje akcie; pTohlásili ovšem, že upisovací
mlst? oznaml po skončení upisovací lhůty upisovateli počet přidělenýoh.
norv~ch akcľf, iomU' však shl'ší rozuměti "tak, že oznámí upisovateli počet
novyeh akcií, přidělených jelllll osobou k tomu oprávnčnou.
I

,-;~

Čis. 2047.

• ~odáni ~otravin o~azens~vu dolu za kompensanční uhli, poskytnuté
duln!l~ podmkem. ProtI podU!katelstvu lze vznésti nárok z obohacení,ne_
bylo-I! ~ompensační uhli včas dodáno a stalo-Ii se dodáni jeho napotom

nemoznym.

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1922, R I 1201/22.)

~10?-c: dodal na základě úmlnvy v září 1919 ,osazenstvu dolu žalovane, dulnr sP~le,čnost~ 600 h,11's, proti čemuž osazenci mu měli zaplatiti
20 Ke za kus, zalovana spoleenost pak za kus 4 Q uhlí. Osazenstvol kupní
ce~u za.?la~lo, žalo.vaná důlní společnost však uhlí nedodala, je,žto SV-Qle~l, U'dele~e k t~':?u uhelným }nspe_ktorátem, bylo ministerstvem veřej
~y~h, pracI ~rohlaseno ne·platnY1m>. Zalobuo ,doplatek kupní ceny, záleZe!lc: v rozdllu me;'1 kupní ~enou', již zaplatilo osazenstvo, a v~daji, jež
m~l zalolice s opatremm hUSI, pro c e sní s o udp r v é s tol i c e zaml·tl, maJe, ~a tOj .že žalované důlní podnlkatelstvq se zavázalo dodati
kou:pel1SaCllI ~hh. Jen pod podmínkou příslušného schválení, a že, když
k l1emll m;closlo, po-dmkatelstvo se neOCItlo v prodlení. O d vol a c Í
s o u d zrl]sll napadený. rozsudek 3' vrátil věc prvému soudu by vyčkaje
pr~vomo;i, o ní _dále .leclnal a ji rozhodl. D ů vody: Žalov: sa~a uvedÍa
v zalobn~ ocl~ovedl" ze osazenstvo. její . .ša'Chty A. III. uzavřelo se-žalobcem s. J:Jlm p:lvolemm klIDní- sm·lourvu o husá,ch a že se při t'O:ill zavázalo,
dOdatI zalobc! za 500 hus 200 tun a za 100 hus 40 tun ulrlí Z!a úředně
stanovene _ ~eny ~Ie vyhlášk7' s tím pfedpokladem, že bude povolena!
kompen~acll1 dodavk:, u?elnym syndikátem. Naproti žalobci jako kupci
a do~a,ateh hus, urcel1ych pro o.sazenstvo, jsou dvě strany ja'ko' plátci
k~Pll1ceny, o~azenstv? ze š~chty' A. III., které mělo připlatiti za každou
hUs,u 20, Kč a z:,lovaua, ktera mll' za ně měla dodati- smlulvené množství
uhll. Kazdy z techto dvou. závazků jest pouzepGtud samoslatným, pokud
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lJuGle kLipní smlo:L:vy mĎl~~.bov

Z;""/lZ 'tTlj'Th plpjtj i t1 ,Vllj nhslí~
ben}· závazek a neměl ručiti za závazek druhého. Dodav husy, múže
žalobce poža,dovati ,poclle § lOó2 o-oč. zák. vzájemné plnění za husy jak
od osazenectva tak od žalované. Je nesporno,. že bylo uděleno
povolení' uheln5'm inspektoráteim k dodání kompensačního uhlí za husy,
že žalobce skutečně dodal šachtě A. 17. července· 1919, jak lm tvrdí,
600 hus, jak udává žalovaná. jen 595 hus, že husy byly rozděleny mezi
osazenedvo, že žalobce za ně' obdržel to, co osazenectvo mělo platiti
a že má za žalovanou IwmpensaonÍ uhlí. Jest dále nesporno, že proto
se neuskutečnila dodávka tohoto uhli se· strany žalované, poněvadž pop

vúlení, uhelným inspeldorátem již udělené, bylo později ministerstve'111
veřejných prací prohlášeno za neplatné. Jest všeobecně znám:o a nepo-

třebnje prot.o důkazu, že se dodavatelé po·travin spokojovali onoho času
jen proto s tak skromným platem v hotov-usU za potraviny, protože
zbytek kupní ceny získali při dalším prodeji uhlí, dodaného jim uhelným
podnikem, ježto byla tehdy všeobecná nouze o uhlí a doda:vateléplatili
za uhlí jen úřednč sta'novené ceny. BylO' tedy onoho času kompensační
uhlí skutečně platidlem kupní ceny potravin. Jinak je'st tomu ovšem nyní,
kdy }e přehytek uhlí a žalobce nemá již vyhlídky, že uhlí, které by mu
žalovaná společnost za nynější ceny dodala, s vý,těžkem dále prDdá. Reditel ž.alované uhelné společnosti vypověděl jako~ svědek, že kompensační
-obchody spadají do Toku 1918 a 1919, že tehdy hrozily násilno-sti horníků,
kdyby nebylo jim povoleno. Podle toho byla' žalovaná uheln~ společno·st
těmito poměry nucena, by pomohla osaz"nectvu k lacinějším potravinám
opatřením kompensačního uhlí. Kdyby nebyl žalobce dodal husy osa:oe"
ncctvu, byla by musela žalů"vaná sp01e,čnost .opatřiti potraviny jinak, nebo,
jak sama uvádi, byla by mU'sila platiti dělníkům vyšší mzd'y a nebyli
by v.edou'CÍ úředníci jisti 'SvÝm životem. Za'lobce dodal hu.y zřejmě jen
za předpo:kladu, že obdrží mimo peněz v hotovosti též kompensačni U'hlL
DiIlní podnik převzal tyt-o potraviny a nechal je, rozděliti mezi osazenectvo'. Musl tedy žalovaná společnost smlouvu také se své strany spÍniti
a,p-oněvadž není podle vla.tního udání společnosti ji·ž možna dodávka
kotmpensačního uhlí, tak jak bylo požadováno, musí žalobci t~, co obdržela, to jest výhodu, že osazenstvo potravinami bylo uspoko.jeno, p.niž
čím z v1ástního k tomu přispěla, čímž bylo zabráněno, že její úředníci
nebyli na životě ohroženi, tukovým způsobem nahraditi, by ze škody
nemela užitku. (§- 1447 obč. zák.). Žalovaná společnost namítla proti návrhu žalobce, aby žalovaná byla přidržena k dodávce uhlí za ceny všeobecně podle vyhlášky v roce 1919 platťlé, nemožnost plnění, poněvadž
cena uhlí později tak stoupla, že nyní uhelná dávka činí tolik, kolik svého
času činHa cena uhlí, a vyjádřila tím nejlépe' sama, že' se od té doby poměry změnily v neprospěch žalolbce tak, že jest oprávněn, místo dodávky
uhlí žádati interese. Na základě § 1431 obě. zák. má žalovaná společnost
nahraditi žalohci, -oč byl poško'zen a žalovaná obohacena, to jest cenu,
kterou husy tehdy mělY, pol,ud nebyly kryty kompensačním uhlim. Byl-o
by pravým opakem spravedlnosti, by žalobce utrpěl' škodu, ač žalované
společnosti z nouze vypomohl a jejím dělníkům zaopatřil potraviny,
k jejichž opatření také .žalovanápřispěla.(§§ 1037 a 1041 obč. zák.). Zažalovaný nárok jest v zásadě oprávněn. Ohlednč výše jeho jest však
-s'vorná věc ještě' nezralá, poněvadž není dosud zjištčno, jaké množstvÍ

uhlí má žalovaná
dodáno.
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Důvoay:

I 1 ~kut,kové zjištění ?dv.olacího soudu, že žalovaná převzala naproti ža-

o )~I za;razek, dodat! za husy smluvené množství kompensačního uhlí
t!TI/tredpokla~er;r, že bude povolena ko,mpensační dodávka uhelným
syn 1· a ern, spOClva na vlastnim' výslóvném dozna'nl' z'alo'vane~ " ,"
'obní d
'd' d
,.
' .
v Jej! za:
o po·ve I, o povlda III u úplně i předpis'! § 266 c. 1". s. a soud d l '
Je p:oto na totO(~kutkové zjištění soudu odvolacího vázán nemaJ·eOfVprOa·avcal
Je p!ez koumah S 503 c. ,
)
"
, '
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~. s .. I v otazce, zda je žalob ní nárok opráv~e~ú~ ~~vOdn bezddu~{)d,nehO obohacení, je přisv!,dčiti soudu odvolač:,mu .
, ,:'0 ,u, JIm vpo ~ atc správně uvedených, k nimž se poukazuje a do~~~~en~~~~í~c1voba~ ~le obs~hu spisů, dle pravé pl"ičiny a účelu sporného
"
'o! o G o II spravně dovodil, že by žalovaná byla musila
svemu osazenstvu o?,~třiti potraviny, dodané žalobcem, jinlÍm zpÍIsobem
nebo pl~tltJ mu vysSI I~zdy, t. j. odpovídající tehdejší čeně potravin'
kdybZ s~ JIch nebyla o'patnla obchodem kompensačním. Jinak řečena kom~
pen~acm':l obchodem plahl a se vlastně osazenstvu větší mzda ve
~ofe do~avek lacll1tch potravin a ladné dodávky ty byla nucena .op:~~i
~~lo~anť ]~k~ ~ame~tnavat~lka mzdu vyp.láceiící. l(ompensační obchod
, "
fO o
o fU z~l~vane, 'Ona měla z něho. užitek!, nemusfc o atřiti
sv,:~u osazenstvu lacIne potraviny za drahé oeníze nebo platiti po~ěrně
~~~~ n:~dlL V tOI:n 1;právě spočí'vá' její obohacení z~ škody žalobce která
b' zes a nespln;,mm smlouvy s její strany za předpokladů které měly
~e e slrat": ~a:trne na mysli při sjednání smlonvy, tatiž že d,odávka uhlí
Ihr~~j~Uv~~~: ,ta\ ab,: zaloblce. ~dprodej,emi kompensačního uhlí mohl
,
. ll! na upm cenu aCIne dodanych po.tmvin Jedním z tak
'h
~~~dP~kl~dů, jak s?u,d odvolací zjistil, bylo též povoiení uhelného ~;:~i
ch u t e d.otillPensacl1I dodávce a nešlo {u tedy -o podmínku, jak žalovaná
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DIe protokolu ze dne 1. září 1879 o zakládání nové pozemkové knihy
pro katastrální obec tl. bylo zjištěno, že pozemky, o které jde, neměly do
té doby žádné knihovní vložky, ale bylY, jak obecni starosta potvrdIl,
od nep~-mětných dob ve skutečném, pokojném a nikým nepopřeném d;ž~ní
obce ti tak že někteří usedlíci vykonávali právo požívaCÍ, za.ručepe J1m
cile §
ob: zříz., i bylo proto vysloveno, že pozemky budou na základě
této skutečné a nenapadené držby poiaty do nové pozemkové knihy pro
obec tl. KdYŽ byl vyhotoven příslušný držeb ní list čís. 32 a vydán e~ikt
d.le § 29 odstavec třetí zákona ze dne 5. prosince 1874, čís. 92 z. zak.,
podali majitelé bývalých 15 rustikálních usedlostí v tl. ·dne 4. říina 1879
dle § 29 dotčeného zákona námitky proti správnosti držebního Jistu čís. 32
obce n, v nich·ž tvrdili, že právo vlastnické k pozemkům, poj a-tým do
tohoto drž-ebního listu, přísluší jim, a žádali, by držební list v tom smyslu
byl o.praven. Dle protokolu ze dne 5. října 1879 bylq však komisí usnesenO že není příčiny k oprav-ě držebního listu; ježto držba obce byla vykázá~a a OSDby jež podaly námitky, neprokázaly právního důvodu drllby
nebo vlastnictv!; že se tndíž držební list obce tl. zachovává v platnosti
a že jest starousedlíkům volno, by v odpíracím (uprav.ovacím) řízení dle
zákona ze dne 25. července· 1871, čís. 96 ř. zák. uplatnili svá práva vlastnická. V upravovacím řízení opověděli pak staroused'líci (majitelé bývalých 15 rustikální-ch usedlostí) podáním ze dne 9. listopadu 1880 ne sIce
právo v,láslnické, nýbrž dle § 7 b) zákona ze dne 25. července 1~871, Čís.~%
ř. zák., své právo požÍvací jako právo služebnosti, tvrdíce, ze vydr'zel1
je ia.!m právo soukromé, a bylo usnesením ze dne 7. prosince 1880 toto
op~vězené neobmezené právo jako staré břímě dle § 13 ~míněného z~
kona v příslušné knihovní vložce vloženo. Avšak Dr. Antomn S., ~dvok~t
v S., jakožto opatrovník ohce, vznesl odpo·r proti tomuto kmh~vlllmu z:pisu, a usnesením ze dne 21. Hstopadll 1881 byh sta::.ou"edllCl, z;a. tlm,
účelem by prokázali své tvrzené nároky sonkromopravm, odkazam na
pořad práva, a byla jim k podání žaloby na obec tl; určena Ih~ta ~ dnů
za následků u'vedených v § 16 zákona ze dne .25. cervence 1811, C1S. %
ř zák kd;by zmeškali lhůtu. Opatření to bylo oduvodněno úvahou, že
é
k'dyž ~e starousedlíci ·domáhají toho, bY jim přiznáno bylo ~ikoU
oprávnění, účastniti se požitků obecního statku podle platneh,o ob!ce]e,
nýbrž práVO služebnosti, po~ívati nemovitostí ohce fl. na za~lade" Vy~
držení s vyloučením každého jiného a zejména obce a ostatmch clenu
obce je,st na n~oh, by prokázali své soukromopráv:ní nároky. Žaloba, lak
úřed~ě zjištěno, podána ne byl a. Opatrovník obce tl . .ovšem opomenul,
učiniti návrh dle § 16 odstavec druhý zmíněného zákona, a tím se stalo,
že přes. ustanovení prvního -odstavce tohoto § 16 zápis, jem",ž hylo odporováno, nebyl v po-zemkové knize vymazán. Než z toho ne?lyne, že požÍvací :právo. zapsané v knihovní vložce čís. 32, stal,o se pravem so~kro
mým. Lze ponechati stranou otázku, může-Ii návrh, 91e § 16 .odsm,:ec
druh)'r zmíněného zákona ještě nyní býti ~'činěn s .ucl~kem, ~vedell~m
v § 16. Tolik však j.est jisto, že starousedh nepoda!l duka~u, ]l~ :r1oze~
néhože opovězené právo pažívací jest právem sluzebnosti, procez platl
předpoklad, z něhož bylo vycházeno při zakládání nové knihy po:ellh(~~é," to.tiž že jde o právopožívací na obecním statku dle § 70 obec. zr., zvlaste .
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když obecním statkehf ve~ sm,yslu § 70 ob. zř. rozuměti jest takové nemovitosti, které jsou sice ve vlastnictví obce, na nichž však dle dosud platných pravidel nbecního zřízení vyhr.azeno jest určité třídě ohčanú ~\,jášini
požívací právo rázu veřejnoprávního, a když v pochybnostech dlužno
správní poměr pokládati za poměr veřejnoprávní, jak nejvyšší soud ve
shodě s nálezem bývalého vídeňského správního soudu ze dne 29. ledna
1880, čís. 2464, Budw. 683, opětně již vyslovil, tak zejména v rozhodm,tich
ze dne 20. září 1921, č. j. R I 1148/21 a ze dne 12. dubna 1922 Č. j. l~ I 286/22.
Když tomu tak jest, stačily již knihovní spisY, by na jejich základě k návrhu okresní správní komise v S. bylo vymazáno právo požíyací d!e
§ 5 zákona ze dne 17. července 1919, čís. 421 sb. z. a n. Než i kdyby
nebylo hleděuo k těmto spisům, plyne oprávněnost opětovaného návrhu
okresní správní komise ze spiSŮ samosprávných úřadů, přiložených 1; tomuto návrhu. Nebo! z těchto spisů zřejmě vysvítá, že byly nemoVítosti,
o něž jde, nejenpovo-lanými vyššimiúřady samo-správnými, nýbrž j podílníky samými považovány za statek obecní, na němž příslušelo sedlákům sporné právo pnžÍvad jako právo ráza veřejného. záležející v to.m,
že sedláci brali předem požitky podle míry své potřeby, naproti čemuž
hradili UTčité náklady (daně, udržování obecních budova cest, vydržování obecních chudých a t. d.), což jest karakteristickým příznakem práv
dle § 70 ob. zř,
Cís. 2049.
Oddělení pozůstalostního jmění od iměni dědicu (§ 812 .obč. zák.). Zástupce dědiclí neni zároveň zástupcem pozůstalosti a jest povinen složiti do soudní úschovy peníze, jež byly II něho pro jJOzůslalost složeny,
aniž by si mohl zadržeti část na svlíj účet proti dědicům, jím zastupovaným,~

Soud (soudní komisař) uemlíže naříditi třetím osobám, by slo~y pEl'
uíze, jež jsou zůstaviteli dlužny, do soudní úschovy.
(Rozh. ze dne 28. llstopad'll 1922, R I 1338/22.)
o oddělení pozÍlstalostního jmění po tlarrym Sch-ovi nařídil
jako soudní komisař jednak zástupci dědiců Dm tI-ovi, by složil
d? sondního uschování 7000 'K'č, Jež si zadržbl z peněz, došlých pm pazustalost, na svůj 'palmár proti dědkům, jim zastupovanými, j;ednak firmě
W., by složila na soudě pro pozůstalost 19.600 IVč za patenty, jež t o
celé jmění pozůstalostní musí býti odděleno a složeno na soudě, a Dr.
Emil tl. ·nemá práva zadržovati- ,Si část peněz na svůj. palmár vůči dě
dicům a firma W, neměla platiti dědicům 31. srpna 1921, tu'Cliž v clobě,
kdy dědicové nebyli ani přihlášeni k pozůstalosti, to tím méně, ježto jim
správa pozůstalosti udělena nebyla. Rek II r sní so u di potvrdil napadené usnesení. D ů voď y: Jak rekurs, pokud se týče stížnost Dra Emila
tl-a, tak I firmy W. jest neodůvodněn, a stěž,ovate'j,é poukazují se krl
správnému odůvodiIění v od·p.or braného usnesení. Pokud se týče stižnosti Dra Emila H-a, § 19 advokátního řádu, jehož se stěžovatel sám
dovolává, ustanovuje, že aďvokát jest oprávněn z hotovostí pro jeho
stranu naň došlých sumu svých výloh a své odměny, pokud nejsou
V

řízení

notář
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z DbdrželJ,'rch zálnh kryty,· Sl sraZIlI
Ihned se k tomu se svou stranou
zpočitati. V tomto případě není stěžovatel zástupcem pozůstalosti a také
není věřitelem téže. Důsledkem toho není stěžovatel oprávněn z peněz
ti něho· pro pozůstalost uložených si něco na svůj účet srážeti, pokud se
týče zadržovati. Na zadržovaný ·obnos 7000 Kč, který náleží do pozů
stalosti, nemá žádného retenčního práva, žádného zákonného práva zástavního za domnělé jeho pohledávání za zastupování dědiců z důvodu

§ 19 cit. adv. řádu. Pokud se týče stížnosti firmy W., náleží pení~
19.600 Kč, o kterÝ Mo jde, rovněž do pozůstalosti (§ 531 obč. zák. a § 97
nesp. říz.). Stěžovatelka nebyla oprávněna bez svolení pozůstalostního
s.oudu. když zůstav·He·1 zemřel dne 5. srpna 1921, dne 31. srpna 192!
z peněz do pozůstalosti patřících pozůstalým dědicům něco vypláceti,
zejména když- tito v době placení částky, pokud Se týče poukázání částky
lO.OOO Kč 'Ua účet jejich dědictví k pozůstalosti se jako dědicové ještě
ani nepřihlásili a když jim také ani správa pozůstalosti nebyla svěřena.
Vývody stížnosti, že stěžovatelka nemá řečeného obnosu 19.600 Kč, ježto
j.ej vyplatila zákonným dědicům, a že vyzvání ze strany soudu mohlo
by směřovati pouze oproti těmto, aby zmíněný obnos do pozůstalo'Stní
mwssy vrátiIi, json bezpodstatny. Pro názor tento není zde žádného faktického ani právnlhopodkladu.
Ne j. vy Š š í s o u d nevyhověl do,volacímu rekmsu Dra Emila li-a,
vyhověl však dovolacímu rekursu firmy W. a zrušil usnesení nižšícll
soudů, pokud bylo, jimi uloženo této firmě, aby složila 19.600 Kč jako
dlužmou částku trhové ceny za patenty do soudního uschování pro pozů
stalost liarryho Sch-a.
Dů vody:
Dr. li. i firma W. napadají usnesení nižších soudŮ pouae potud, pokud
jim bylo ulo,ženo, by složill do soudní úschovy 7000 Kč, pokud se týče
19.600 ·Rč pni pozústalos! liarryho Sch-a. Emil li. brojí proti mínění
rekursního soudu, že není ani zástupcem, ani věřitelem pozůstalosti, tvrdí,'
že toto mínění jest v odporu se spisy a že je zřejmě nezákonné; stěžo
vatel prý jest, pokud se týče byl zástupcem pozústalosti liať'ryho Sch-a,
poněvadž zákonnými zástupci této pozůstalosti jsou přihlášení dědicové
a tito ho zmocnili, ·by zastupoval je i pozůstalost proti zůstavitelovým
věřitelům i v celém řízení o projednávání po-zůstalosti. Naproti tomu
sluší uvésti toto: Dle soudních spisů Dr. Emil li. jest právním zástupcem osob, přihlášených k dectictví po liarrym Seh-ovi, nikoli zástupcem
pozůstalosti. Dle zákona zastupují pozůstalost flarryho Sch-a ·na venek
přihlášení dědici, ale tito jsou ve vnitřním poměru k pozůstalosti liarryho
Sch-a s právního hlediska osobami jinými než pozůstalost, jež jest podle
§§ 531 a 547 obč. zák. samostatnou právniCkou os.obou (hereditas iacens)
a zůstane jí podle §§ 797 a 819 obč. zák. tak d'louho, až pozllstalo'Stní
soud odevzdá pozůstalost dědicům. Dr. fl. nezastupuje a nezastupoval
pozůstalost liarryho Sch-a, nýbrž jeho dědice; není tedy, pokud má nárok
na oďměnu za toto zastupování a na náhradu hioto.vých vfrloh z důvodu
tohoto zastupování, věřitelem pozůstalosti, nýbrž věřitelem dědiců. Po-něvadž účelem oddělení jmění podle § 812 obč. zák. jest, wby jmění zů
stavitelovo zůstal.o odloučeno od jmění dědiců, pokud se tfrče aby se
s tímto jměním nesloučilo, jsou přihlášení dědicové povinni, poknd se

týče jest Dr. řl. jaKojejic:h -ZáSlupcepovinen, oněch 7000 Kč, jež v jeho
rukách zůstaly z peněz, u něho pro pozilstalost složených, vydati do této
pozůstalosÍl. Nařízení, aby těchto 7000 Kč složil do soudního nschovánÍ
pro pozůs~alost, vyhOVUje 'tedy věci i zákonu, není v odporu se spisy.
. napadeno ]est Drem li-em neprávem, nebol uplatňovan}'oh důvodů §u 16
cis. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. zde nenl. Do"olací'll1u
rekursu Dra Emila li-a nebylo tedy vyhoveno. Naproti tomu test odů
vodněn dovolací rekurs firmy W. V tomto řízení jest sice ne;ozhodno
zdali, jak v dovolacím rekl1fsn je tvrzeno, Marie S-ová: mimosoudné
prohlásila, že proti zůstaviteli nár·oků nemá a že proti pozůstalosti nárokú nevznese, že tedy firma W. bezelstně Jednala, když pohledávku zů
staVitelovu vyplatila jeho dědicům. Avšak dlužno uvážiti že napadeným
uSile'sením nařízeno j"st firmě W., by do soudního usch~vání pro pozů
stalost liaI'l'yho Sch-a složila 19.600 Kč jako dlužnou částku trhové ceny
za patenty, tedy jako pohledávku zůstavitelovu. Dle § I ' cís. patentu
ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. lze v mimosporném řízení postupovatI Jen potud, poknd' zákony to nařizují. V případě povolení oddělení
jmění dle § 812 obě. zák. lze podle tohoto § 812 vzhledem na ustanovení
§§ 44 a 45 uvedeného cis. patentu zapečetiti apo případě k soudn složiti
po~ze ony částky movitého jmění, jež jsou v držbě zůstavitelově a
hstmy o p.ohledávkách zůstavitelových; soud pozůstalostní ani sou'dní
kop1isař, pozůstalost pwjednávající, jímž v tomto přípac!ě jest notář neJ,soU' op:rávněni, nařizovati třetí osobě, jakouž je zďe fírma W., aby' sloz!la. k soudu pohledávku, která příslušela zůstaviteli proti této' osobě
tretr; k tomu jsou· oprávně'ni tím méně tenkráte, když tato třetí osoba
neuznavá svého dluhu·, namítajíc, že pominul zaplacením jak to zde
a § 79 cis.
firma W. činí. Věřitel pozůstaIostní může dle § 8,12 obč.
paten;u z 'roku 1854 navrhnouti, aby p'Úzůstalost hyla spravována opatrovmkem; tento může dle § 145 cís. patentu z r. 1854 přijmouti od zů
s~avitelova dlužníka peníz a může po případě se svolením pozůstalost
n~ho soudu ,yy;máhati pOřadem práva pohledávku zůstavitelovu proti dluž~lkovl. Nanz:ní soudnlho komisaře, potvrzené soudem reku'l'sl1ím, aby
)uma ,V}. :loz~a k ;ouclu ,zbytek pohledávky zůstavitelovy za patenty,
~e tlldl~ zreJ~e nezákonne, pročež dovolací rekurs, do něho vzneseý,
Jest v § 16 CIS. patentu odůvodněn.

zák,.

Čís, 20511.

Zajištění půdy drobným pachtýřům (novela ze dne 1. dubna 1921,

čís. 166

sb. z. a n.),
,Tím, .že. po~adovatel,."za!.pů,:odní,Přihlá~ku zpět, domnívaje se, že mu
Po.z~d?,:acl •na:ok ne,prlslusl, nevzdal se leště požadovacího nároku a
mu ze lel opetne v prOdlOUžené lhůtě uplatňovati.
(Rozll. ze dne 28. Ijstopadu 1922, R 1 1351/22.)
Původní přihlášku poďa) požadovatel dne 25. července 1919 K námitce !,.bročníka, že požaclovatel užíval pozemků jen v i:lůsledk~ svého
celorocmho ~lužebniho poměru jako čeledín. na faře, prohlásil požadovatel dne 7. cervence 1920 na soudě, že Mře přihlášku zpět, jelikož nemá
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práva na pDžad-ované pozemky, používaje jich za hospodářské práce na
faře a za zvonění. Po vyaani lll. novely k poža(Jo'vacimu' zákonu podal
paohtýř novou přihlášku, již oba niž Š í S'Ů U d y 'Ůdmítly, majíce za
to, že se žadatel zpětvzetím původní přihlášky vzdal p'Ůžadovacího
nároku.
Ne j vy Š š í s o u d, zrušil usnesení nižších soudů a uložil soudu prvé
stolice, by, proveda řádně řízení, znovu rozhodl.
D

ů

vod y:

Vzal-li pož.adova!el původní přihlášku zpět, nevzdal se tím ještě nár'Ůku, třeba že jako pohnutku zpětvzetí uvedl, že má p'Ůzemky za hospodářské práce na faře a z,"onení a nemá proto. práva k výkupu, nebof
vzdání se nároku předp'Ůkládá, že nárok' jest prohlašovateli povědom,

má-Ii tedy prohlašovatel za to, že nároku nemá, af už je v omylu právním
nebo skutkovém, může pr'Ůhlášení, že přihlášku béře zpět, s odůvodněním,
že mu nárok nepřísluší, rozuměno býti právě jen jak" m'Ů t i v o van é
z pět v zet í při h 1 á šky, nikdy však j.ako vzdání se nároku, přidde
tedy jen na 10, zdali nárok opravdu_ má, i může proto přihlášku vžd,ycky
je.šlě nově p·odati, jen kdYž lhůta k přihláškám ještě neuplynula, nehof
zpět vzetí phhláš'ky má jen za následek, že se věc pokládá tak, j a k o b y
při h 1 á š k a ne byl a pod á na b Ý val a. Podal-Ji tedy požadovate<l
novou přih1ášku dne 9. června 1921, byla podána v zákonné lhůtě čl. m.
novely ze dne 1. dubna 1921, čís. 166 sb. z. a n. a musí o ní býti j;ednáno.
Čís. 2051.

V tom, že nábytkový vůz, vznitivší se jiskřením z lOkomotivy, byl
hned za lokomotivu, nelze spatřovati zavinění dráhy.

zařazen

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1922, Rv I 575/22.)
Nábytkový vůz, naložený na otevřeném voze, zařadila dráha jako'
první za služe,bním vozem. Nábytkový vůz za dop'ravy shořel. ŽalOBU
majitele nábytkového v'Ůzu proti dráze pro c e sní s o u d Jl r v é s t ,0li c e zamítl a uvecN v otázce, o niž tll' jde, v d ů v o(} d ech: Zavinění
dráhy spatřuje žalobce především v tom, že vůz, na němž byl nábytkový
vůz rial"žen, byl zařazen joloo první za služebním vozem. V této okolnosti nelze však spatřovati zavinění dráhy, nebo! dle příl'Ůhy C. k že!ezničtúmu dopravnímu ř:idu I. lit. F (3) musí býti jenom v,o'zy, na nichž
jsou naloženy předměty nebezpeĎné výbušnosti, jako střelné a trhavé
látky, odděleny od lokomotivy nejméně čtyřmi jinými vozy, jež nejsou
naloženy předměty, pro oheň nebezpečnými, Dle téhož ust~n'Ůvení neIsou uhlí a dříví pře.dměty, pro oheň nebezpečnými, jak také zřejmo
z čl. 50 doprav. předpisů čís. XX. Z toho plyne, že jednak nábyfloový vůz
nelze pokládati za předmět pro oh-eň uebezpe<čný, jednak že VO'zy, na
niohž nejsou naloženy předměty, ohni nebczpečné, mohou býti zař,azeny
ihned za lokomotivu. Tomu neodporuje nijak ustanovení čl. 50, 51 a 52
dopravní instrukce XIX. (čl. 46 a násl. instr. XX.). Dle dotyčných ustanovení mají se' zařaditi při osobních vlacích otevřené nákladní vozy se
silničními pOVozy, nelze-U je zařaditi pro poměrně malou váhu v předu

vl"ku, na konci vlaku, pokud sc týčc při ·nákladních vlacích mají býti
těžké vozy zařazeny před lehkými. Než, jak z doslovu těchto ustanovení
jasně vyplývá, a pOSudkem znalce jest prokázáno, děje se zařazení toto
z důvodů čistě technických, aby zatížení vlaku bylo dle dopravních zkušeností rozděleno. Na základě posudku znalce jest dále prokázáno, že se
nábytkový YŮZ, těžší 2000 kg, dle praxe mezi silniční vozidla nečitá, a že
se zařazuje ve vlaku kdekoliv. Nákladním listem jest prokázáno, že' nábytkový vůz vážil daleko přes 2000 kg; tento nábytkový vůz neíze tudíž
pokládati při dopravě drahou za silniční povoz a mohl býti zařazen kdekoliv. O d v.o I a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů V.Q d y: Otevřený železniční vůz nestane se zavřenym -tím, že na něm je dopravován za~
vřenl" vůz nábytkový. Tomu svědčí odvolatelem uvedený citát »offene
Wagen sind begrifflich oHen gebaute Wagen" - stavba vozu nerozhoduje. Vždy! nábytkový vůz jest pouhým obalem zbo"í, v něm ul'Ůženého,
jak odvolatel sám uznává. Nezbytným důsledkem toho je, že při posouzení důvodnosti namítaného- zavinění podle< § 86 (1) žel. dopT. ř. jedině
rozhoduie, zdali šl',Oda mohla vzejíti z nebezpečí, tamoznaéeného [§ 86
(2) žel. dopr. ř.l. Právem tvrdí odvolatel, že je přípustnýl1' protidůkaz,
kterého však neprovedl, uznav, že nábytkový vůz proti jiskření nebyl
zabezpečen, když sec!adlem pro-hořel. Be<z úspěchU' čelí žalobce osv'Ůho
zení dráhy .od ru'čení za škodu tím, že tvrdí, že šk.odu zavinila [§ 86 (3)
žel. dopr. ř.l. Zavinění spatřuie v tom, že zařadila vůz hned za služebním
vozem, vydavši tak n;;bytkovÝ vůz zvýšenému jiskření a ie tehda Vytápěla lokomotivu, špatným uhlím. Tím však nedokazuje příčinné souvislosti zařadění vozu a p'Ůužití špatného uhlí se škodou, vždyť ani netvrdí, tím méně dokazuje, že by sedadlo nábytkového voza nebo jeho
stěna nebyly chytily, kdyby byl železniční vůz býval jinak zařaděn, nebo
kdyby byla dráha topila lepším uhlím, zvláště kd<yž podle znaleckého posudku ani při nejlepším topivu jiskření úplně zabrániti nelze. Tvrzení
pouhé m'Ůžnosti nestačí, nebof domnění § 86 (2) nelze vyvrátitl zase jen
domněnku u, nýbrž toliko přesným důkazem, že 'Ůheň povstal jen pr<o-to,
že byl vůz zařazen hned za služebním vozem, nebo že bylo použito špatnéh'Ů uhlí. Těohto důkazů žalobce neprovedl, nevyvrátil tedy ře-cené doinněnky a nedokázal příČinné souvislosti domněléhO' zavinení dráhy se
škodou. Žalobce ani netvrdí, že si věci znalý odesílatel, .který sám nakládal, jiné zařazení vozu vymínil, a první sond dolíčil náležitě, že zákonného ne'bo tarifálního předpisu pro zařazení vag.onu při d'Ůpravě nábytlmvého. VOZl! neni. .
Ne j V Y š š í s o.u d nevyhověl dovolání z důvodů odvolacího soudu.
Čís. J052.

Žaloba z obu'Jacení (čl. 83 ~měn. ř.) tím, kdo eskomptoval směnku
proti jejímu vYdateli.
Zda jest tu obohacení vydatele, řídí se pouze poměrem mezi majitelem
směnky a její vYdah,lem, nikoliv však mezi tímto a přijatelem směnky.
Majitel směnky může se domáhati vrácení směnečného peníze pouze
v té měně (pokUd se týče ve měně, nastoupivŠí na místo ní), Vl níž směnku
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žalobkyně z rozsudku -prvníl-w
ohledně úrokú, zadrželých déle

vyplatil, třebas zněla na jinon měnu. Vyplacená valuta jest nejzazší hra.
nicí obohacelÚ. Oroky z prodlení lze požadovati jen ode dne podání žaloby.

3 let, pmvise a výloh.

D ů vod y:

(Rozh. ze clne 28. listopadu 1922, Rv I 656/22 a R I 1319/22.)
V březnu 1914 eskumptovala žalující banka směnku, vydanou firmou R.,
jeiímž majitelem byl žalovaný, a přijatoú firmou T. v Cařihradě, znějící na
3596 !es 35 cen t., tím způsobem, že vyplatila žalovanému směnečnou
valutu v rak. uher. korunách dle tehdejšího kursu francoUlzskÝch hankú.
Ježto se ve směnečném řízení žalobkyni nedostalo úhrady, domáhala S8
'jí na žalovaném pro bezdůvodné obohacení, když byla před tím odmítla
4040 K, žaIovaným jí nabízených. Ža:lobní žád'o"t z'něla na zaplacení
5040 les (směnečný peníz zvětšený o provisi, výlohy a ůroky). P r oe e s 'll í s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobkyni 4040 K. O cl vol a c í
s o u d nevyhověl odvolání žalované vůbec, odvolání žalobkyně pal(
p(}Íud, pokud byl směnečný peníz s úroky od 4. května 1918 přisouzen
nikoliv ve francícJl, nýbrž v korunách, jinak mu však vyhověl a rozsudek, pokud byta zamitnuta žaloba ohledně ú"cYků splatných déle 3 rokú,
pro vise a výloh, zrušil' a nařídil prvému, soudu, by, vyčkaje pravomoci,
ve věci dále jednal a ji znovu rozhod1.D ů vod y: Poněvadž žalobkyně
převzala od žalovaného směnku pouze k Clskomptování, aniž obdržela
od něho vzájemnou hoduotu, není pochybnosti o tom, že žalobkyně pře
vzala směnk!> jen s předpokladem, že obdrží vzájemnou hodnotu od.
akceptantů. Jelikož se tak nestalo, a směnečný nárok proti všem ze
směnky zavázan1Tm zanikl, ani·ž na tom stihá: žalobkyni nějaké zavinění,
má žaIobkyne dle čl. 83 směu. ř. oproti žalovanému nárok z obohacení,
dle něhO'ž žalovaný jest jako vydatel a l'lředatel směnky potud zavázán,
pokud se k její škodě obohatil. Toto obohacení může však po.zÍlstávati
jen v tom přírůstku jmění, j,ehož dosáhl žalovanÝ obchodem se žalobkyní.
Není spam o tom, že žalovanÝ obdržel od žalobkyně za směnku pouze
3423 K 72 h v měně rakousko-uherské. Dle spisů @přijal žalovaný'
směnky od akceptantů za dodané jim zboží n" místě placení, nýbrž za
účelem placení. Má proto stále ještě prO'ti akeeplantům směnky nárok
na zaplacení kupní ceny ze smlouvy oclodání a jest pmto skutečně obo·
h"cen 'o to co obdržel od žalobkyně s předpokladem, že směnka bude
vyplacena. ' Dlužno tedy přisvědčiti úÓ'ajÍlm žalovaného, že žalobkyně
může žádati od žalovaného jen úplatu, kterou obdr'žel zasměl1ku, jakož
i úrokY a výl'Ohy. PrÓmlčení těchto úrokÍlžalovaný nenamítal, a bez
této námitky nelze k pmmlčení přihHžeti (§ 1501 obč. zák.). Námitku,
že směnečný postih jest promlčen, nelze vztahovati na tyto úroky, a z naMdnutí kapitálu s 3% úroky dne 2. kvetn. 1921 nelze na tuto nárnilku
usuzovati. Z toho plyne, že odvolání žalovaného nelze přiznati dúV'odnosti a že 'Odvolání žalobkyně jest dúvodné jen potud, pokud brOjí s hlediska vadnosti řízení pwti rozsudku z loho důvodu, že o úrocích nedoplacených déle 3 let, provisi a výlohách vůbec jecln:tn'o nebylo, ačkoliv
položky ty jsou obsaženy v uplatřlo'vaných 5040 fcs:
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani 'Oné strany, vyhověl však rekursu žalovaného do zrušov.acího usnesení rekursního soudu
a 111o'žil mu, by, nehledě k dúvodu zrušení, z!lOVU rozhodl O' odvolání

soudu, pokud jím žaloba b,vJa za·mÍtnuta
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Zall1jící banka eskomptovala v roce 1914 směnku, kterou vydala firma
Robert R., jejíž majitelem jest žalovaný a přijala firma T. v Cařihradě,
a která zněla na 3096 frs 35 cent., tím zpúsolJem, že vyplatila žalovanému smĚnečnou valutu v korunách rakousko-uherských dle tehdejšího
kursu francouzskÝch franků; koupila tedy od vydatelky směnky smě
nečnou jl'Ohledávku proti akceptantce, samo'ZŤejmě předpokládajíc, že tato
jí 'Svého času zaplatí směilC'čný dluh. Tvrzení žalobkyně,. že šlo o p(}uhý
příkaz k vybrání, j.est tudíž 'nesprávné.
'~,oUlpivši a převzavši směnku.
stala se žalobkyně jeiÍ majitelkou. kterou jest dodnes. Není sporu o tom,
že směnečná práva zanikla promlčením. Domáhá-li se žalobkyně jako
majitelka směnky přes to na žal(}vaném (vydateli) zaplacení směne'čné
sumy s příslušenstvím, jest zřejmo, že uplatňUje nárok z obohacení dle čl.
83 směn. ř., a proto bylo na ní, by prokázala, že žalovaný jest k jeH škodě
obohacen zažalovaným penízem. Žalovaný popírá obohacení. tvrdě, že
dostal směnku jako placení za zboží, dodané cařihradské firmě, že tedy,
když ml! banka vyplatila směnečnou valutu, 'Obdržel pouze dlužnou kupní
cenu a proto o nbohace'ní jeho ne1ze mluviti. Je' pravda, že se v tbeorii
a praxi hájí názor, že čl. 83 sm, ř. předpokládá obohacení absolutní. nikoli
relativní, tak že dal-li vydateI směnky akceptantovl plnou protihodnotu
za akcept (v holovosti nebo zbožl), není tu 'Obohacení vydatele. Ale
především

Hutno vytknouti, že se žalovaný ve spor.u vůbec ani nepokusil

o to, prokáza-ti pravdivost svého' tvrzení, že dostal směnku za dodané
zboží; že okolnost ta ne,bY'la také zjištěna; - a že žalovaný uplatňuje
v dovolání jen nesprávné poso\lzení právní jakodůvocl dovolací, nikoli
neúplnost řízení, následkem čehož lze v dovolacím řízení vycházMi jen
z toho, 00 bylo ni'žšími soudy zjištěno, a nelze hleděti k něčemu, co nižší
soudy nezjistily. Nehledě k tomu má dóvolací soud za to, že zásady výše
vytčené nelze užiti v tomtO' případě, kde směnečná valuta byla Vy dateli
směnky vyplacena přímo žalujícím majitelem směnky, tento pak od vydatele nedostal ničeho jiného, než směnečnou listinu, která se bez jehO
viny stala bezcennou, - nebol tu může pro otázku, je-li žalovaný obohacen ke š k o d ě žalo. b k y n ě, rozhodovati nikoliv poměr mezi vydatelem a akceptantem, nýbrž jen poměr mezi vydatelem a majitelem
. směnky a stačilo tudíž, že žalobkyně prokázala., že dala žalovanému za
směnku protihodnotu, sama však kromě bezce'nné směnky ničeho! od žalovaného neobdržela. Neodůvodněna jest též další námitka žal'Ovaného, že·
žal'obkyni přísluší nárok z obohacení'jen proti akceptantce: vždyl dle čl.
83 srn. ř. majitel směnky má na vůli, zda chce žalovati ~kceptanta či vydatele smenky. Pokud tedy žalovaný, uplatňuje dovolací důvod § 503
čís. 4 c. ř. s., vytýká, že pro ned,ostatek obohacení na jeho straně žaloba
měla vlIbec býti zamítnuta, nelze mu dáti za pravdu. Dle zásady, vyslovené v čl. 83 sm. ř., může žalobkyně žádati jen to, oč by se žalovaný
k jej í š k o d ě obohatil, při čemž jest ovšem lhostejno, zda bylo tn obohacení ještě při podání žaloby. V případě, o který jde, žalob,kyně může
tedy .~ajl'sté žádati, by jí žal'Ovaný vydal to, C'o mu za směnku dala, t. j.
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sumu rakousko-uherských komn, jež mu v mce 1914 vyplatila, a na jichž
místo nastoupily v tuzemsku koruny československé. Neprávem se žalobkyně domáhá zaplacení směncčné sumy ve francollzských francích.
Na ty měla by jen tehdy nárok, kdyby byla žalovanému vyplatila smě
nečnou va1utu ve lrancích, neboť jen v tom případě bylo by lze tvrditi,
že se jmění žalovaného zvětšilo o franky a jmění žalobkyně o franky
zmenšilo. Pokud' žalobkyněpollkazuje k tomu, že se jmění žalovaného
zvyšuje tím, že do'stane zpět celou původní frankovou pohledávku kupní
ceny proti akceptantce, stačí připomenouti, že, i kdyby tomu twk bylo,
o čemž však vzhledem k dllbiosnosti pohledávky důvodně lze pochybovati, nebylo by lze tvrditi, že se žalovaný obohacuje ke škodě žalobkyně, jak čl. 83 srn. ř. předpokládá, ježto právě žalobkyně nevyplatila mu
franků. Na požadované výlohy a pf'Ovisi žalobkyně nemá nároku, neboť
o ně není žalovaný obohacen. Theorie a praxe jsou si za, jedno v tom,
že' vyplacená va,Juta je'st maximum obohacení trasanta po rozumu čl. 83
srn. ř. Jakýkoliv další nárok byl by nárokem z náhrady škody; žaloba
dle čl. 83 srn. ř. není však žalob on o náhradu škody, nýbrž žalobou, kteroui se uplatňUje zvláštní a samostatný nárok obligační. Pro tento pak
platí, co do úroků z prodlení, Ulstanovení § 1334 'Olič. zák. a proto byla
žalobkyně opr'ávněna požadovati úroky jen ode dne podané žaloby (srv.
rozhodnutí uvedená vpozn. 34, k čl. 83 v Manzově vydáni směnečného
řádu). Pokud žalobkyně tvrdí, že eskompt směnky se stal s obvyklou výhradou, že, nebude-li směnka dlužníkem zaplacena, ručí vy datel a indosant za smenečnou sum·u s úroky a útratami, tvrdil jen to, co zák:on výslovně stanoví" totiž postižní nárok dle čl. 50 směn. ř., a netvrdí snad
zvláštní úmluvy nad ustanovení zákona. Postižní nárok však zanikl a nelze jej uplatňovati ani oklikoUl žaloby dle čl. 83 směn. ř. Proto nezůstalo ří
zení neúplným, když nebYL připuštěn důkaz o zmíněném tvrzení žalobkyně.
O tom, že se vyúčtování nezaplacené směnky, která zní na cizí měnu, dle
obchodní zvyklosti děje vždy tak, že se podateli směnky směnečná suma
účtuje kursem ze dne zatížení, nebyl v pr'vní stolicí nabízen důkaz. V po_o
minutí nenabízeného důkazu nelze však s·patřovati neúp.lnost řízení po
rozumu § 503 čís. 2c. ř. s. Není tu pak ani omylu právního (503 čís. 4 c.
ř. s.), pokucl žalavaný nebyl odsouzen, zaplatiti žalobkyni směnečnou
sumu ve francouzských francích. Z toho, co vyloženo, jest patrno, že
není třeba doplnění, nařízeného odvo'facím soudem, ježto nároky, jichž
týče se zrušení, nepřísluše'jí žalob)'Y'rll proti žalovanému. Uznání žalovaného nelze spatřovati v tom, že vžalobní odpovědi, popřev nárak
žalobní, uvedl, že kdyby mohla žalobkyně něco požadovati, mohla by
žádati jen vyplacenou valutu s úroky a útratami protestu, ježto zároveň
poukázal k tomu, že tato jeho nabídka byla žalobkyní odmitnuta. Rekurs
žalovaného do zrušujícího usnesení odvolacího souclu jest tUldíž odůvod
něn a poněvadž dle zásad platného civilního řá'du soudního dovolací soud
sám ve věci rozhodovati nemůže, bylo o něm rozhodnuto, jak se stalo.
Naproti tomu není oprávněno, ani dovolání žalobkyně, ani dovolání žalovaného. Arci jsou v přisouzených 4040 Kč obsaženy též úroky, dospělé
před podáním žaloby, na něž by žalobkyně dle toho, co uvedeno, neměla
nároku; ale žalovaný v odvoláni pOllze vytýkal, že' dlužno zamítrwuti
žalobu vůbec proto., že tu není obohaceoí, pm ten přípaď vš"k, že by bylo
obohacení uznáno, uestěžoval si do toho, že mu bylo uloženo zapla.cení
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celých 4040 Kč, naopak poukázal k tomu, že, nabídnuv žalobkyni 4040 Kč
chtěl zaplatiti dluh, bYť i promlčený, a v odvolacím sdělení ještě prohlásil
ochotu, zapJatiti bance vyplacenou směnečnou valutu s úroky za tři léta
z čeh~ž patrno, ~e, lle'cht~1 odvoláním vzíti v odpor přísudek těchto pr~
te,n pnpad; ,bu~e-h zal obll! nárok co clo důvodu uznán za oprávněný; proto
vsak nemuz.e v dovolacím řízení doháněti něco, co zameš'kal v odvolání.
Č. 2053.

k

Uvolní-Ii se ('ři pozdějšI regulaci stavební materiál. jehož bylo použito
vody, připadá zpět tomu, kdo jej byl poskyt~

upravě veřejné

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1922, Rv I 657/22.)
ProvMění staveb při úpr.avě řeky Ohře bylo roku. 1903 přeneseno na
žalující družstv,,, v f., jež provedlo pobřežní stavby i stavební záhozy.
V roce 1917 bylo k žádosti žalovaných povo,leno vésti koryto řeky jiným
směrem. Za tím účelem vybourali žalovaní zdi zřízené v mee 1903 žalujícím 'družstvem a použili uv"lněného materiálu k novÝm stavbám. Žalující drUi~stv,o domáhalo se náhrady na žalovaných,' na jeho· úkor prý
obohacenych. Oba nižší soudy žalobu zamítly. Dův'ody: Ž"lohkyně jest na omylu, má-li za to, že již tím, že provedla stavbu na vlastní
útraty, se stala vlastnicí pObřežních zclí, které vystavěla, jakož i zasypané
části. Pobře,žní zdi zřízeny byly na parcelách, tvořících část Ohře a tudíž
dle § 3 vodního zákona ze dne 30. května 1869 čís. 93 ř. zák. a ze cine
28: srpna 1870, čís. 71 z. zák. pm Čechy' část veřejného statku, a staly se
proto již ponhým zastavením částí tohoto veřejného statku. Vodní zákon
praví sice, pouze, že řeky, veletoky a potoky jsou' veřejným statkem,
a nemluví výslovně o pobřežních zdích. Skutečně bývají řeky a pobřežní
'zdi z valné části ve vlastnictví soumezníků. V tomto případě bylo však
řečiště teprve nově založeno a zdi byly vystavěny na po říčním pozemku
takže nemůže býti pochybnosti o tom, že se tím staly zdi součástí po~
zemkUl a tudíž veřejného statku. Byly-I; však jednou součástí veřejného
statku, nestaly se jedině tím, že řečiště, které ohraničovaly, bylo odvodněno, vlastnictvím žal'o,bkyně, která je vystavila, naopak, výnosem
~emské politické správy bylo uděleno právo vlastnické fě B. Na základ-ě
§ 48 vodního zákona připadly žalobkyni jen ony pozemky, které se U'Volníly při regulaci, kterou ona prováděla. Naproti tomu přÍpadly dle' řeče
ného ustanovení ony části, které,byly. odvodněny přeložením koryta jež
předsevzali žalovaní, žalovaným. Nebyla-li však žalobkyně vlastnicí' zdí
není odůvodněn zaža],ovaný nárok na náhradu škody. Vodní zákon zná
~ice stavby, zřízené ve. veřejné ře-ce, k nimž mtÚže býti uděleno právo
vlastnické osobám soukromým, jako na přlklad stavidla, zařízení na zdýmání vody atd., avšak žalohkyni nebYlo. cláno povolení, hy v. řečišti
takovou stavbu provedla, nýbrž byla pověřena stavbou řečiště jako
takového.
Ne j vy Š š í s o ud zrušil rozsudky obOl! ~ižších soudů a vrátil věc
rrvému soudu, by jí znovu projednal a rozhodl.
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Zákonem ze dne 13. února 1903 čís. 31 z. zák. pro Čechy byla .vYdána
ustanove71í o úpravních stavbách říčních. jež bylo provésti v Cechách
ve smyslu prvního odstavce § 5 záko-na ze dne ll. června 1901, čís. 66
ř. zák. Mezi podniky. na něž se platnost tohoto zákona vztahuje. uvedena v § 2 pod čís. 8 též úprava Ohře. V § 10 téhož zákona bylo stanoveno • že 'Se ponechává zákonodárství zemskému. by provedení a udržod .
vání regulaCÍ' tam že naz!1ačen}'ch, přeneslo na okresy, obce nebo va 'll!
družstva. Podle tohoto § 10 bylo pak zemským zákonem ze dne 21. čer
vence 1906. čís. 70 z. zák. pro vede n í a u drž o v á n í ú p;- a v O'
řek y Oh řev trati S - Ch přeneseno· na f-ovské družst",o pro upra,::u
řeky Ohře v f. Není tedy správným předpoldad ?~volaClh3 soudu. ze
družstvo bylo pověřeno jen stavbou řečiště (9 503 C1S. 3 c. r. sJ. V § 4
zákona ze dne 21. července 1906. čís. 70 z. zák. byla družstvu uložena
povinnost. př.evzíti r eg ul a ční pod n i k ve vlaslmí uddování i~n:d
popr.ovedení a bezvadné kolaudaci prací. Zákon sám mlu.ví o regulacmm
podniku jakožto souboru všeoh zaříze'l1í. provedených za účelem úpravy,
která byla na družstvo přenesena - a proto není oprávněna výtka žalovaných, že regulační podnik (;egulační dílo), jehož se žalující. ~mž
stvo dovolává, není skutečným předmětem, nýbrž pouhym Vytvorem obrazotvnrným. Není sporu o tom, že žalující družstvo, provádějíc úpravu, zřídilo též pobřežní kamenné zdi (zděné svahy) a kamenné záhozy, jež dlužno pokláuati za součásti regnlač'l1ího díla. Jest
uznáváno, že taková zařízení, která se provádějí j,en za tím účelem, by
udržen byl tok řeky na příklad ochranné stavby pobřežní, a která nemohou a nesmějí ví~e 'od řeky .býti odloučena, stávají se takořka pří
slušecnstvím řeky samé a mají veškeré její vlastnosti bez rozdílu .k~ m byla
provedena (srv. Peyrer Oesterr. Wasse-rrecht str. 94). Poněvadž pakře~a
Ohře jest veřejným statkem, staly se zajisté pobřežní zdi a kamenne za-.
hozy, o které jde, jakožto přísluiienství řeky taktéž částí statku veřejné~?
Ale dalším právním pravidlem jest, že vedlejší věci, které 'Se staly pnslušenstvím, zůstávají ·příslušenstvím jen dotud, dokud slo·uŽí hospodMskému podniku, jejž představuje věc hlavní, že však, jakmile p~mine tento
vzáj.emný vztah, vedlejší věc pře'stává b~rti příslušenstvím a stava se zaSe
věcí samostatnou. Když tedy řečiště, upravecné žalujícím družstvem v letech 1902 a 1905, později žal'Ovanými částečně bylo přemístěno, v pří
slušné trati tedy regulační dílo (regulační podnik), žalujícím družstvem
zřízené a do té doby udr~ov"né, bylo odstraně:no, zrušen hyl yztab oněch
zařízení _ pobřežních zdí, kamennirch záhazů - k veřejné :řece, upravená -část řeky se vším příslušenstvím pozbyla povahy veřejného statku
a rozpadla Se na odvodněné k.oryto, t. j. půdu, která byla před tím vodou
pokryta, a na zmíněná zařízení (zdi, záhozy). Koryto (odvodněná půda)
připadla dle § 48 zemského vodního zákona tomu, kdo hr~d.iI náklad~
nové úpravy ~ a nic jiného 'llebylo vysloveno rozhodnuŤ1m pol!l1cke
správy .okresní: ~ kamenné zdi a záhozy však ,připadly zpět tě!?,.sub
jektům .právním, které Je při púvodní úpravě svym. nakladem por:dl1Y. a
po zrušení dosavadního spojení jich s veřeinou řekou 'l1abyly opet dlSposičního práva nad nimi. Bez jejich svolení ?ehYli ,~udí~ podnikatelé
nové úpravy oprávněni, použíti takto 'uvo·lnenych zanzem k regulacI,

kterou, fak nesporno, měli provésti SV"Jrm vlastním nákladem, a, ježto jest

doznáno, že se. přes to tak stalo, jest žalobní nárok na náhradu škody
pro bezprávné přisvoj'ení si čá~d těchto zařízení důvodemi svým po
právu. Nevadí, že snad konsensem politického úřadu. byli k tomu oprávněni, nebof přílJadné svolení mohlo býti dáno jen bez újmy náhradních
nároků oprávněných osob, jak vysvítá též z toho, že politický úřad odkázal žalující družstvo s příslušným nárokem na pořad práva. O právní
"působilo sti žalujícího družstva nelze pochybovati, neho·f jest jisto, že
jest oso·bou právnickou (§§ 53 a násl. zemsk·ého vodního zákona). Ovšem
může žalující družstvo domáhati se náhrady jen potud, pokud mělo podíl
na uvolněných zařízeních 1 a jen proti tomu, kdo. si' j.e přisvoW. V onom
smĚrn poukazovali žalovaní k tom'll, že žalující družstvo hradilo jen
20% nákladu na úpravu, pro·vedenou v, 'letech 1902 až 1905, v drwhém
směru tvrdila třetí' žalovaná nedostatek pasivní legitimace, ježto prý
nikterak se nesúčastnila druhé úpravy, provedené v letech 1918 až 1920.
V té příčině a o okolnostech, rozhodU!jících pro výši nárc!ku, nebylo vůbec
jednáno·. Jest tudíž oďůvodněna výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil vě.c po stránce právní a že důsledkem toho odvolací řízení zůstalo
neúplným (§ 503 čís. 4 a 2. c. ř. s.), i bylo proto dle § 510c. ř. s. vYhověno dovolání, a poněvadž jest patrně třeba jedlUání v první' stolici, by
věc se stala zralou k wzhodnutí, vysloveno, že se zrušují· rozsudky
obou nižších soudů a vec vrací clo první stolice, by ZITO'VU byla projeďnána a rnzsouzena.
Čís. 2054.
Žaloba o nepřípnstnost exekuce (§ 37 ex. ř.l na pohledávku dlužníka
proti soudu, jímž byly mu v trestním řízení holové peníze odebrány a
dány do soudní úschovy berního úřadu.
(Rozh. ze dne 28. listopadu 1922, Rv, I 928/22.)
Jiřímu D-ovi, manželi žalobkyně, bylo při zatčení pro zločin po.dvodu
odebrá"o 16.000 Kč, a dáno okresním soudem ve V. bernímu úřadu do
,oudní!>o uschování. Když byla žalovanému vymáhajícímn věřiteli povolena' exekuce zabavením p'ohledávky, příslušející Jiřímu D,oviproti
ckre·snímu sou·dn ve V., domáhala se žalobkyně výroku 'O nepřípustnosti
exekuce na .onu pohledávku do výše 15.200K:č, tvrdic, že· z peněz, jejímu
manželi zabavených, náleželo jÍ 15.200' Kč. O b a 'll i ž š í s o II d O' žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů v. od ů: Žaloba, 'O niž tu
jde, jest žalobou vlastnickon ve smyslu § 370 obč. zák. a může' touto žalobo,u býti uplatňováno právo vlastnidké i k penězům a žalovaná strana
věděla nebo vědětt musila, že není oprávněna, tyto peníze si přisvojiti
(§ 371 obč. zák.). Dle § 370 O'bč: zá!K. musí tedy žalobnice ty peníze,
chledně nichž uplatňuje. nárok vlastnický, popsati takovými znameními,
kterými se rozeznávají ode všeeh podobných penčz téhož dmhu, wž se
může státi bud označením, čísel' a serií státoveik, když byly sm-íseny
S jinýmI podobnými penězi, nebo, zltstaly-li peníze s JinÝll1i nesmiseny,
označením místa nebo schránky, kam byly dány a kde dosud json. Tol'oto důkazu však žalobkyně neprovedla. Odvolatelka přehlíží, že v tomto
případu oněch 14 tisícikorunových a 13 stoko-runových státovek, z nichž
si činí vlastnický nárok na 15.200 Kč, nebylo jejímu manželi Jiřímu D-ovi
odebráno žalovaným, anilž soudním orgánem výkonným: k exekučnímu
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návrhu "žalovaného. Státovky byly mu odebrány četnictvem při zatčení
pro podezření ze zločinu podvodu a odeyzdány okresnímu soudu ve V.,
kam byl Jiří D. dodán do vazby, a okresní soud ve V. uložil jcpak u ber:
ního úřadu ve V. do soudního uschování jako trestní deposItum, kamz
byly dne 7. července 1921 přijaty. Okolnosti tyto j~ou mezi stra!Iam> nesporny. Z exekučních spisů okresního soudu ve V. Jde na jevo, ze leprve
po tomto uložení do soudního uschování byla žalova~éml1 p,ovolena" ex,::
kuce zabavením pohledávky Jiřího D-a na 16.000 ]<c', ktera mu p:lsluSl>
proti okresnímu soudu ve V. Ii jeho d:posit~, ulozeneho tam, z duvodu
odehrání mru oněch státovek. Zalobkyne mnslla by tedy ,dok!zaÍ1, vla,stnictví k penězům v úhrnné hodnotě 15.200 ~č, které tvorí p:edmet. teto
žalovaným zabavené pohledávky. Odvolaclm~ soudu)e zn~n;? (§ 269
c. ř. s.), že berní úřad ve V. podobně jak~,vs.ecky lme herm uradY,ta~
činily, zabavené státovky ne'u'ložil do, zv~astmh~ o~al~, ne?o na ne~ake
zvláštní ocl ostatních peněz oddělene mlsto, lIybrz ze statovky pr;Jal
prostě do hlavní pokladny a smíchal je s jinými státovka~l po~o~neh~
druhu, jichž v každém herním úřadě je hojnost., Tento, zp~sob plwm~m
peněz do soudního uschování byl (nyní se pemze ukladaJ.1 ,do soudu:ho
uschování pf'Ostřednictvím šekového úřadu v Praze) ,u v~ech beln1ch
úřad'ÍI předepsán a také vykonáván. ?a!obky~ě ani '! z~lobe an1~a "Jed:
nání v prvé stolici netvrdila, tím mene dokazala neJak~ Zname?l, J:tnil~
by se domnělé její peníze zřejmě rozeznávaly od ostatmch penez teh,:z
druhu u berního úřadu ~ve V. ležících. Poněvadž tu tedy nast~la skute~nost 'kterou § 371 obč. zák. předpokládá, to jest nemožnost dukaz~ mdlvidu~lity (totožnosti) jejích domnělých státovek, uejsou t~o, statovky
předmětem žaloby vlastnické, nýbrž, ,:zniká, ~~Iobkyni pr?Í1 le J1 mu,man:
žeH pnuze obligační' nároik na vrác€'m uhrnne castky, ktera se rovna cene
všech oněch domněle jejích bankovek. ,
Ne j v Y š š í s o u d "zrušil napadený 1"(}Zsuďek a uložil odvolacímu
soudu, by ve věci dále jednal a znovu rozhodl.

7;
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druhu, jichž -je 'v každérlJ- --berním úřadě hojnost. Poněvadž jde 'O deposit
v trestním řízení, vzcházejí vzhledem k ustano'vení §§ 118 a 128 shora

"-~,

cit. instr. a k ustanovení § 14 výkl. min. financí atd. ze dne 23. března
1~21, čís. 125 sb. z. a n., pochybnosti o tom, zda .odpovídá zpusoh uložení penez, Jiřímu D-ovi odehraných, odv·olacím soudem .předpokládaný,
skutečnosti. Avšak tato okolnost, zjištěná odvolacím soudem podle § 269
c. ř. S., jejíž přezkoumání dovolacímu soudu nephsluší, není pro spor
důležitá. Předmětem exekuce, za jejíž zrušení se žádá, nejsou věci movité, nýbrž pohledávka (nárok) na vrácení 16.000 Kč, vzatých do soudního uschování. Žalobkyně neuplatřwje vlastnické práv.o k určitě označeným· státovkám, n~Tbrž domáhá se uznání, že nárok na~vrácení peněz,
neholi, jak se v žalobě uvádí, po hle d á v ka 16.000 Kč proti okresnímu soudu ve V. do výše· 15.200 Kč přísluší žalobkyni a nikoli Jiřímu
D-ovi, a že jest proto exekuce zabavením této pohledávky proti Jiřímu
D-ovi nepřípusťna. I když tedy byly peníze, tomuto odňaté, uloženy
do depOSita způsobem, odvo:lacím soudem předpoklád'aným, nemůže býti
žaloba zamítnuta z toho důvodu, že žalobkyně netvrdila a nedoká'zala
nějakých

znamení, jimiž by se peníze

Jiřímu

D-ovi o'debrané

zřejmě

ro-

zeznávalyod ostatních peněz téhož druhu u bemího úřadu v·e V. uložených. Žalolikyně nic takového dokazovati nemusí, nýbrž jest na ní,
aby dokázala, že jí přísluší n á r o k n a vyd á ní část'ky Jiř,lmu D-ovi
odňaté a u berního úřadu uložené 16.000 (15200 Kč) al již téže, která
by.]a odňata, nebo jiné stejné hodnoty. Avšak i v tOm příP'adě, kdyby
byly peníze Jiřímu D-ovl odňaté v berním úřadě uschovány odděleně
o kdyby tedy šlo o nárok' na vydání mčité věci, uemohla by býti žaloba
ohledně celého obnosu zamítuuta z toho důvodu, že veškeré tyto peníze
byly smíseny s penězi Jiřího D-a. Ustanovení § 371 obč. zák. předpokládá,
že požadované hotové peníze nemohou Býti rozeznány od ostatních,
s nimiž byly smíseny. V tomto případě by bylo třeba, žalobkyni ve
smyslu § 182 c. ř. s. vyzvati, aby udala, jaký druh peněz Jiřímu D-ovi
odevzdala a aby () tom dukaxy nabídla. Z příslušných trestních spisů,
kterými byl důkaz proveden, by bylo pak třeba zjistiti, jaký druh peněz
byl Jiřímu D-ovi odňat. Je-li pravda, že žalobkyně odevzdala Jiřímu
D-ovi 14 tisícovek a dvanáct sto-vek, a že D. měl svýoh peněz jen 110 K,
pak nemohly býti tisícovky se stovkami vůbec smíseny. Nerozeznatelné
smísení peněz ve· smyslu § 371 obě. zák. by se mohlo týkati jen sto·vek.
Kdyby bylo pr.okázáno, že žalobkyně své vlastní penlze Jiřímu D-ovi ien
svěřila a že je tento měl u sebe jen jako její pluomocník, příslušel hy jl
a nil<oli Jiřímu D-ovi nárok na vydání těchto peněz, al již ,byly vzaty
do soudního uschování způsobem jakýmkoli, a e'X.ekuce· na tento nárok
proti JiřímUl D-ovk vedená by byla nepřípustnou, Procesní soud, neuvěřiv výpovědem slyšených svědků, nezjistit žádných skutkOVÝch okolností, z nichž by mohlo býti posouzeno, je-li žalobní nárok oprávněn. Ani
rozsudek soudu odvolacího neobsalmje zjištění okolností, pro spo'r důle
žitých. Za tohoto stavu· věci není .možno ve věci rozhodnouti.

DC·ved,,:
Žalobkyně Se domáhá výroku, že jest do výše 152m: K~,ne?ří?~stna
exekuce žalovaného na pohleďávku Jiřího D-a 16.000 Ke, pns~usellc~,mu
z jeho deposita u okresního soudu ve V., ?eněz to odebran~ch, J1r1':'~
D-ovi, kdcyž byl vzat do vazby, protI okresmmu s~oud,~ v~. V., Jenz odne!!
peněz předsevzal. Tato žalobní prosba jest patrne P:lzP,usoben~ doslovu
usnesení, exekuci pov·olujícího, nebol udá'ní žal'Oby, ~e zalovanemu e;c:kuce v tomto doslovu byla povolena, jest nesporne .. Podle, toho muze
býti nárok Jiřího D-a proti okresnímu soudu v,e V., ~a ~tery byla exe,
kuce povolena, a na který si činí žalobkyně narok; clVOJlho, druhu. Buď
jest to pohle·dávka na zaplacení a vráce'ní 16.000 Ke, nebo ,na:ok na Vy~
dání Jiřímu D-ovi od'ňaté a u okresního soudu ve, V. ulo}ene hotovos;,
16.000 K:č, podle toho, jakým způso·bem byly pe,n1;e ulozeny, zda smlsením s ostatními peněZi či odděleným uschovamm ve ;mysl~ § ll~
instr. pro trestní soudy. Odvolací, soud ~v~dí, ž~ !~ mu zn:cmo, ze ~~rm
úřaď ve V., p'Oclobně jak to činí vsecky Jme berD! urad y , statovky, Jl!,.lm,!
D-ovi zabavené, neuložil do nějakého z,;láštníh? ~ba~u, n~.bo na neJa~e
zvláštní od ostatníoh peněz oddělené mosto, nybrz" ze prllal tyto ~ta
tovky do hlavní pokladny a smísil je s jin~mrl sta tav kaml podobneho

Čís. 2055.

Čl. IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a "Na 14deriní lhůtu druhého odstavce ·čl. IX. jsou soudní Pll'ázdniny bez
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vlivu Oznámeni dědicu že si pozustalost prOlellna!Í samI, Irebas podano
včas 'u soudu, nemá úči~nosti, nebylo-li soudem ve lhůtě doručeno notáři.
Lhuta ta počiná dnem kdy dědicilm dostalo se vyrozuměni soudn pozůstalostniho nebo notář~, jimž se dědici zpravují v této své vlastnosii
o zůstavitelově úmrtí.
(Rozb. ze dne 28. listopadu 1922, R II 396/22.)
Dědicové byli vyrozuměni soudem o úrr~rtí zůstavitelově dne 8. srpna

1922 kdy vdova žádala u soudu zplna letění nezl. dítek, načež dne 1J.
srpn~ ] 922 dědicové zaslali pozústalostnímu sou~;-t oZ'D~me~í, že si po~~
stalost projednají sami. Pozůstalostní soud vyzadal SI SPISY od no,tare
iako soudního komisaře, jemuž je byl mezitím zaslal, aniž by mu sděltl
~známení dědiců, a povolil u'snesením ze dne 22. srpna 1922 dědicům, by
si pozústalost projednali sami. Přípisem ze dne 22. srpna 1~~2 vyrozume~
notář dědice že jím jako soudním komisařem byla prohlasena posledm
vůle zůstaviielova. Usnesení pozůstalostnílto soudn bylo notáři doručeno
dhe 8. září 1922. Rc k "r sní s o u a vyhověl stížnosti notáře clo' tohoto
usnesení a nařídil pozůstalostnímu soudu, by svěřil pozůstalost notáři
k dalšímu projednání. D ů V' o ci y: Čl. IX. 'zák. ze dne I. dubna 1921:
čís. 161 sb. z. a n. naři,zuje výslovně, že dědici, ohtěji-li pozůstalost samI
projednávati musÍ' o tom písemně neh ústně učiniti oznámení notáři do
14dnů kdy. byli vvrozuměni o úmrtí zůstavitele neb obdrželi obsílku ku
projednávání. Toho dědtei v tomto případě neučinili. O úmrtí zůstavite- .
lově byli soudem vyrozuměni již dne 8. srpna 1922, kdy vdova se svyml
nezl. dětmi zažádala protokolárně li SOoudu· o zplnoMění obou dětí, po
případě nejpozději dne 23. srpna 1922, kdy uvědoměni byli soudním komisařem o tom zvláštn\mi obsílkami. Buď tedy do 22. srpna 1922 nebo
nejpozději do 6. září 1922 mělli dědici oznácmill notáři jako, s.ou~nímu k~
misaři že si pozůstalost projednaií sami. Míst" toho zaslalt vsak oznamení dne ll. srpna 1922 Ilozůstalostnímu soudu, což nestačL Soud ne,-.
odstoupil totiž toto ,oznámení soudnímu komisaři, nýbrž vyžádal jen od
notáře vráceni pozůstalostního spisu'. Není o tom ve spise'ch prúkazli, že
v usnesení ze dne ll. srpna 1922 bylo toto oznámení dědiců sděleno
soudnímu komisaři poněvadž stěžovatel popírá, že toto usnesení obdržel
nebo že v něm o o~námení dědiců byla "mínka. Ve spise nachází se pouze
záznam že mají býti od soudního komisaře vyžádány spiSY. Ale, i kdyby
tomu tak bylo, musí dle zákona dědid notáři samémm oznámiti svůj ůmysl
buď přímo, buď soudem, ·což se nestalo.
Ne j vy Š š' í s o u d nevyho'věl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Článkem IX. zákona ze dne I. dubna 1921, CIS. 161 sb. z. a n., bylo

stanoveno, že příslu'ší notářúm jako soudním komisařům provésti pozů
stalostní řízení; z tohoto ustanovení byla připuštěna výjimka, dle níž jest
dědicům možno nejpozději do 14 dnú po tom, kdy se jim dostalo vymzumění o úmrtí 'neb obsílky ku projednání, oznámiti notáři písemně neb
ústně,že si sami pozůstalost projednají. Podle doslovu zákona ~"můi,:
býti pochybno, že tato 14denní lhůta neběží ode dne, kdy sededlcove

- o Ún1r~í. zŮstavit~loVě vúbe-c - dověděli, ný~brž vyrozuměním o úmrtí jest
roz~mctl usr:esem neh opatření úř.adu, pozůstalost proj,ednávaHcího soudu
pozu~tal?~stm~lO. nebo .~lOt3ř_e .jako, sou,d~ího komisaře, jímž se v p~zůsta
lostmm nzem zpravuJi dedlCl v teto sve vlastnosti D zůstavitelově úmrtí
Nelze pr~t~ př~Svě~čiti názoru rckursního soudu, že se dědicům dostal~
vYf'Ozumel1l o umrtI dne 8. srpna 1922 tím. že vdova se tohoto dne dostav!la k soudu poručenské.mu, který jest zároveň soudem pozůstalostním

by zad~la .0 zplnoletě,"í svých dětí, poněvadž tyto měly převzíti obchod
l~?, ~emrelem, "ote.1. O zůsta;helově úmrtí byli ,dědici v.yrozum:ěni teprve
"nplsem notare jako soudmho komisaře ze dne 22. srpna 1922 v němž
t~nto sdělUje, že jím ja'ko soudním komisařem byla prohlášena poslední. vůle
zusta;,telova; ~eprve dmučením tohoto dopisu zvěděli dědici, že ~otář,
Jemuz podle zakona přísluší provésti pozústalostní řízení je provádí
Dopis, byl d~di~ům doručen clne 23. srpna 1922. Tento den ;padá sice d~
so?dmch ~razQ'~ID, avšak soudní prázdniny ne.mají na proHtí. 14denní
llmty ~ruheho"oastavce čl. IX. cit. zák. vlivu, poněvadž to není Ihů,ta stanovena P~o

UKO'll

stran v pozůstalostním, řízení, na které se vztahuje

ustanov,em § 7 nesp. říz., nýbrž časové určení, v kterém právo, děd'cúm
v druhem odstavci čl. IX. cit. zák. propůjčené, že smějí si pozůsta!o'st
prOjednatI sami, n;usí býti VYkonáno, jinak pomíjí jehož zmeškání však
na, průběh ~aháj~né?o. ~ozústalostního řízení ne~á vlivu. Počala teely
\l~l:ta. k oznamel1l dedlcu Ve smyslu druhého odstavce ,čl. IX. cit. zák.
cez~t:, dne 23. srpna 1922 a končila 6. záři 1922. Notáři bylo, však teprv
8 .., zan 1922, tedy již po projití 14denní lhůty, doručeno usnesení okresmho soudu ze dne ,22. srpna 1922, jímž bylo dědicům povoleno, by si poz~stalost ~rOJednah sami a z oěhož notář teprve seznal, že ďědiwvé
UClllllt ozn~mení v druhém odstavci čl. IX. cit. zák. předepsané. Že dědici
pod'Olt ozua!illen~soudu již dne ll. srpna 1922, nerozhoduje; podle zákona
~~.?u v?'~vl!Im ucmlt1 oznámení notáři, Jelikož je,mu .pozůstalost soudem
JIZ pn~azana a jde tedY' na jejich vrub, jestliže učinili oznámení své sOlrdu
a notar o tom, že oznámenÍ' učinili, nebyl včas zpraven.
Čís. 2056.

. Honební zákon pro Moravu ze dne 26. července 1912, čís. 4 zemského
zakona na rok 1914.
, N~stačí (§ 1 čis. 16 ex. ř.), by opis výroku rozhodčího byl doručen
s.ranam po~~e.m a by ponz,: prvopis byl podepsán všemi rozhodčími, nýbrž
nut~'.' ~orucl!t stranam postou nebo notářem opis pOdepsaný všemi rozhodclml.
(Rozh. ze dne 28. list?paq~ 1922, R II 405/22.)
Nález rozhodčího soudu, zřízeného dle honebního zákona pro Mo-

ravu, by~ doručen povinnému poslem v opise, podepsaném Pouze pf.e·dsedou: NavrhUl na povolení exekuce na základě nálezu toho s o udp r v é

s t o II c e vyhověl, rek u r sní s o u d exekuční návr,h zamítl D ú~x: d y: Má-li"rozho.dčí výrok tvořiti so,udní titul exekuční, musí' ne'jen
\Sv::'1I rozhodclilll !,yt! podepsan, nýbrž jeho VYhotovení (pakliže strany
nep;~Jaly Jť'l osobne pred soudem rozhodčím) býti doručeno poštou nebo
notarem (§§ 594-592c. ř. s .. § 1 čís. 16 ex. n. Tento zpúsob doručení
Ci"ilni rozhodnuti. IV.
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v:§~roku rozhodčího je Podgt:;1tIlGH Částí řízení rozhQ~,ČíhÓ Dře,~poklade~,
jeho vykonatelnosti. Jiný způsob domčení je neplatny. Teprv t1m skon.cl
se rozhodčí řízení. V tomto případě byl rozhodčí výrok sice podepsan
všemi wZihodčími byl však doručen povinnému jiným způsobem než
shora uvedeným. Tento způsob doručení neodpovídá zákonu (~ 592 c. ř. s.).
Bylo proto rekmsu vyhověno. Nesouhlas mezi vyhotoveními rozh.odčíb~
výroku a prvopisem je pouze stillstického rázu; ve věci same' nem.
rozporu.
·N e j v Y š š í s o u d nevyhověl dovolacírhU rekursu.
Důvody:

Dle § 90 honebního zákona pro Moravu ze! dne 26.

červ.nce

1912,

čís. 4 z. zák. z r. 1914, který se' shoduie s §em 592 c. ř. s., musí vyhotovení výroku rozhodčího soudu honebního, pokud stranám nebyl d\)-

ručen osobně opis jeho u rozhodčího soudu, býti ~.orl1če~o poštou. ll<)?~
notářem.
opatřeny

Toto vyhotovení, jakož i prvopis rúzhodclho vyroku ma)1 byl1
udáním dne, kdy byl rozhodčí výrok učiněn, a musí býti, nemá-li výrok rozhodčí ,pozbýti platnosti, všemi rozhGdčími podepsáno.
Tento zlfkonný předpis jest předpisem fYze formeIně procesuálním, jeJZ
dlužno přísně zachovati. Není přípustno tento zákonný postup nahradlli
jiným, by! i poskytoval touž jistotn. Nestačí tudíž, ,aby před,seda dal ~o~
ručiti nález wzhodčího soudu poslem, aneb jejnekohk dnu po Jed~~m
sám proti stvrzence doručil. Nestačí též, když pouze prvopis rozhodclh~.
výroku je podepsán všemi r-o'zhodčími. Správně tudíž posoudIl rekursm
soud případ, když neuznal doručení vyhotovení r,ozho.dčího soudu, jež se
stalo straně povinné 6 dnů po jednání proti potvrzem stranou povmno\},
za správl1é proto, že se nestalo ani poštou, ani notářem. Avšak i1~h~ za
správné uznati ani vy hot o ven í rozhod'čího .,výr-ok~., kdyz, J,ako
v tomto případě, nebylo podepsáno všemi rozhodcull!, lec toliko p,:~d
sedo.u' Náhledu rekursního soudu, že stačí, když p r v D p I S rozhodctho
výrD'ku vykaZUje podpisy všech rozhodčích, sdíle'!i nelze. '
Čís.

2057.

Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920,čis.329 sb: z. a n.~.
.'
Neni třeba při výpovědi zabraného majetku hledeti ku pnpravnym
pracím pro sklizeň roku ,1923.
,
,~
.
Všeobecně prospěšný účel záboru není vyloucen Um, ze by stat podržel zabranou pUdu pro sebe. Převzeti zámku s cennými historickými
•
památkami.
Lhosteino, zda výpověď byla doručena vlastníku do vlastn!ch rukou,
ie;kdYž podal proti ní stižnost.
(Rozh. ze dne 28. listopadu 1922, R II 424/22.)

o ,k r e s n ís Dud doručil hospodařícímn vlastníku zabraného majetku výpověď Státního pozemkovéhG úřadu z tohoto mal,tku. R ek II r sní s o u d výpověď zamill.

--

.N ť.Jv y š š L ,s o H-d -změnil- na-padcné usnesení zamítl stižnost vlastníkovu do usnesení" prvého soudu a zachovat virpověď v platnosti _
mimo jiné z těchto
d ů vod ů:
,Nep;ávem dovozuje stížnost z § 12 náhr. zák., že lhůta vÝPovědní
mel~ ~ytr ~t~;r~vena !~~, aby končila 30 .. září 1923. Dle zákona stačí vý-

poved 6mesl'cm, konclct tak, aby vYPovldaný mohl skončiti práce sklizňové, za jichž nejzazší termin pokládá zákon 30. zá-ří. Výpověď bYla doruče~~. stěžovateli 12. července 1922, sp"dá tedy konec její daleko za
30. zan 1922, a mohl tedy stě2covatel řádně skončiti práce sklizňové. A co
se, týč~ prfl:d pro h'O'sPO~ářský rok 1923, ty; nemusi( jíž p'odnikati, když
'll.el vy~oveď, a!:. I kdyz Je podmkl, nebude poškozen, neboť dle § 43
n"hr. zak. vymen se mu ·přejímací cena za převzaté nemovitosti dle
s~avu, v jakém budou převzaty po uplynutí výpovědní lhůty. § 5 náhr.
zak. nem~'že tvořiti dt'rv-od stížnosti, ježto není v §§ 12-25 téhož zák.
lll!ak ~otcen. Ale nehledě k lomu, neprávem popírá stížnost zákonitosi
vYPovedl ~roto, že· prý tu není místní potřeby k zabrání vypovězených
nemovItostI. Vždy! Š 5 od této místní potřeby nečiní odvislÝm zabrání
ba ani,př~vz~tí, ,nýbrž jen rozhodnutí o nároku 'vlastníkověna propuštěni
vyh;azene. vymery .~Ie § 11 záb. zák., které může následovati až po výpove·dt . .vyvody sttznostl, ž'e výpověď realisuje akci k sestálnění lesů
" ne pry pozemkovou reformu, jak ji záborový zálmn v § 1 charakterisUJe, akce ta že má za účel ohledy strategické a národnostně kolouisacní
vybočuje tedy z rámce pozemkové reformy, ježto účely ty jsou pr;
11lll~sornr,. a ml":? to pr? že le~y slěž0y,at:lovy nejsou lesy pohraničními,
a. ze n~Jde o" ueely vseobecne 'prospesne, nespadají v rámec § 12-25
n~hr: zak., sttznost tu sice cituje § 12, jenž prý je porušen. ježto tu' není
dan ,lediný zákonitý dftvod záboru, »aby byla provedena úprava Po zemkov~h~c< vlastmctvÍ«, ale, to je, vše velmi umél:e ustrojeno. Důvodem za.b,oru. Je vel!kost ,?oz~mkovébo majetku vlastníkova, v § 2 záh. zák vytcena, a Jezto pn~lusné VÝměry stížnost nijak nepopírá,. jde. o 'PŮI<lUJ zabr~n?u a proto muže dle § 12 dána býti výpOVěď. Výpově'ď čeM ke' skute.cne~~ p,~evzetí, co, se ~šak pn pře'vzetí stane, zda stát půdu podrží či
dale pr~de1t, a '! Jake mlŤe, a podrží-I; ji, k jakému úče'hl' SE) to stane,
vymyka se z ramce předpisů o zákonitosti výpovědi. Jen dlužno se tázatt, ~proč, by m~~ ú,čel v~e?b:cn!, prosP~~I1Ý býti vyloučen, kdyby stát
podrze.] pudu k ;rcelum vYdelecnym, v sttznostech proti výpovědem tolik
perho:resk~vanym? Vždyf kdYby sté.! tím .vskutku nabyl zisku, byl by to
prosp".ch vseho Je~5' občanstva, jež jej tvoří, a tudíž zajisté prospěch všeohe5'n y ; ~tesk~ stezavatele,. že ,:-ýpověď postihla i historický zámek, jehož
udrzovanr vyzadUle hmotne ohett, a'tu že může nastati dvoií: buď mu
bude zámek ponechán, avšak on nebude mqci jej udržovati, když mu
~;rd~ st,,;tek, vzat,~ pramen příjmů odň~t, anebo musí zámek vykliditi,
cm~z pry vsak prlJde v ll1c Jeho nadmlru cenné historické zařízení _,
sl;r,sí Odkázat! právě na předpisy § 34 náhr. zák a § 20 příd. zák., kde
pec~ o pamatky uložena pozemkovému úřadu a příslušným m;nisters~vum. Posle'dní námitka, že výpověď nehyla vlastníku doručena do vlastmc~ rukou, rovněž je bez podstaty. Není sice vyšetřenc-, zda poštovní
plna moc příjemce zněla také na zásUky určené do vlastních rnkau, ale
70'
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Čís. 2058.
Přihláška obce (na Moravě) k npsání válečné půjčky nezavazuje obec,
nebyla-Ii schválena zemským výborem.
(r~ozh, ze dne 28, listopadu 1922, Rv II 243/22,)

Zástupci žalované obce (na Moravě) podepsali upisovací přihlášky
VI. a VIL rak, vál. půj.čky, Po 10,000 K, a žalující banka dle těchto
zakoupila pa,pÍry a zaplatila za ně valutu, Proti žalobě o zaplacení toho, co žalobkyně vydala za žalovanou, nyní s' příslušenstvím
23,370 ~č, namítla žalo'vaná mlimo jiné, že úpis VII, válečné pújčky nebyl
schválen zemským výborem, Procesní soud prvé stolice žalobě vyhověl a uvedl v otázce, o niž tu jde, v clů v o,de ch: Jest sice
pravda, že úpis VII. půjčky nebyl schválen zemským výborem, avšak
dlužno přihlížeti k tehdejší době, kdy podporovalo se vším možným způ
sobem u'pisování válečných půjček, a není nejmenší pochYbnosti, že by
ku schválení bylo do-šlo, kdyby žalovaná obec byla o ně zažádala. Že se .
tak nestalo, nelze klásti na vrub žalující straně, uváží-li se, že úpis byl
bance politickým úřadem k realisování od'evzclán a že následkem toho
mohla a miusila se plným právem domní.vati, že· úpis vYhovU'je všem
záJkonným formám. Že by ku schválení ÚPiSll by'lo zcela jistě došlo, plyne
z dopisu zemského výboru ze dne 17. října 1921, že VI. půjčka, dne
28, května 1917 upsaná, byla teprve dodatečně dne 30, března 1918, tedy
po více rne'ž jednom roce, schválena, a. že se to stalo vinou obce a ne
žalujicí strany, vysvítá z téhož dopisu, kde na konci jest uvedeno: »Úpis
VIL půj6ky nebyl ani schválen, ani vzat na vědomost, ježto obec sem
nepředložila potřebných v té věci dokladů.« O d vol a c í s o u cl vyhověl odvolání žalované potud, že nznal ji povinnou zaplatiti 11.801 Kč
15 h proti vydání VI. válečné půjčky nom, 10.000 K, o·hledni: zbytku
žwlobu zamítl pro tentokrát. Vyhovu~ící část rozsudku oduvodnll t a k to:
Odvolání jest odůvodněno, pokud vytýká, že přihláška VII. vál. půjčky
z<lmským výbm'em ve smyslu § 97 ob, řácdu pro markrabství Moravské
ze dne 15, března 1863 schválena nebyla, nebof nelzc sdíleti názoru soudu
prvé stolice, že vada tato nepadá na váhu, poněvadž nelze o tom poohybovati, že by bylo ku schválení zápůjčky došlo, kdyby ji byla obec
ku schválení předložila. Přihláška na VII. vál. půjčku, dokucl nebyla
sohválena zemským výborÓrn jako dozorčím úřadem, nemůže tedy býti
pro žalovanou obec závaznou, Kdo přihlášku zemskému výboru ku schválení předložiti měl, jest pro rozhodnut.í lhostejno. Ježto na VIL vál. .půjčku
připadá 10,568 K 85 h a na VL vál. půjčku 11.801 K 15 h, bylo rozsudek
ohledně této části potvrditi, ohledně oné části však v tom smyslu zmeniti, že se žaloba pro tentokráte z,"mítá,
Ne j v y Š š í s o u cl nevyho'věl dovolání.
ohledně
příkazů

Důvody:

své námitky uplatni!, tcdy nelze

Napadené rozhudnutí Jest správné, Vj.:,llOvuj,e zákonu a stavu věci,
k jeho dúvodúm, v podstatě případným, se vzhledem k vÝvodům dovolání P?dotýká: I(ozsudek odvolaciho; soudu opírá se o ustanovení § 97
obec, r. pro markrabství moravské, Ze toto právní stanovisko odvolacího
soudu jest, správné, pIyn~ již také ze žalobcDva pře'pnesu" že obě půjčky
byly schvaleny zemským výborem a z obsahu přípisu zemského výboru
ze dne 17, hlna 1921, v němž se zejména uvádí, že úpis VIL vál, půjčky
nebyl ani schválen al1> vzat na 'vědomí, ježlo obec ,nepředložila potřeb
ných ~okladů. Obsah upisovacích přihlášek svědčí tomu, že nebylo ani
vyhoveno § 52, druhý odstavec obec. ř. ijemůže tedy býti pochybnosti,
že přihláška, o niž jde, nemůže býti nyní pokládána za závaznou, Kdo
měl přihlášku vyššímu úřadu předlo'žiti, jest pro rozhodnutí Sporu lhostejno, Rovněž jest nerozhodno, že přihláška byla zaslána prostřed
nictvím okresní správy politické žalujícímru ústavu k rea1isaci. Věc byla
posoU'zena správně s hlediska právního, odvolání nemá podstaty.
Čís. 2059.

Nehezpečí, spojené- s tím, že zboží, dopravitelné pouze v otevřeném
v?ze,. bylo drahou naloženo s jíným zbožím, jež, dopravováno isouc v otevr~?em vo.ze,. podléhá nebezpečí zkázy, není ohledně onoho zboží nebezpeclm, sPolenym s jeho dopravou v otevřeném voze (§ 86 žel. dnpr. ř.).

(I~ozh, ze dn,e 28, listopadu 1922, Rv II 263/22.)

Slldy~ bt;t1zinu, odeslané žalobcem a řádně U'za'vřené, naložila dráha
do ote~ren~~o vozu. spolu se sydy petroleje, j6ž se cestou vzňaly a způ
sOb;I!.l pozar sudu benzinu, Zalobě pmti dráze o náhradu škody o b a
n I z ~ I .s o u d y vyhověly, shledavše v tom, že dráha, naloživší do téhož
otevrle~eh? vvo~u', v němž byly dopraVOvány sady žalobcovy, též sudy
petr?,e)e,Je~". !est lehko zapalitelný, provinila se proti čL 282 oboh, zák.
N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Žaloyan~T erár trvá v

d.ovolání na námitce, že jest prost ručení dle
1, žel.. dop:, ř, Tat? námitka byla by odúvodněna jen tehdy,
kdyby byl zalovany.;rar pro~azal, že podle o,kolností požár, j.ímž bylY
~udy s benzmem zmeeny, ~ skoda'. tím nastalá m o hly v'Zeiíti z toho,
ze sudy s benzmem by17 prepravQvány v o t e vře II é m· voz C, jiu:\Tmi
slovy, kdyby byl prokazal možnost příČinné souvislosti požáru s pře
pravou benzinu. v ot e vře n é m voz e, nebo! v tom přípaodě platila by
ov~el11 ne,":yvracená" domněnka, ~e škoda vzešla z nebezpečí, sP-ojeného
s tlmt? zp~usobem prepravy. Spravne však usoudily nižší soudy, že žalo~any era.r ?eprovedl důkazu, v té příČině mu náležej.ícího, Žalovaný
era~ od:olava se na posudek znalce, dle něhož požár mohl vzniknouti
v~mce~lm se petroleje, př.epTavovaného společně s benzinem doUčuje
zarnven, že d:c platnirch předpisů b}'la železnice oprávněna, naI~žiti sudy

§ 86 (2) a

(l),
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11\0

s petro lejem do téhož vozll,c:"e..J{ter-Bl1L~IL;'-=<lo'--5--bťcHi,irrf-'c-tt-4<7-l'){'----_·· __···· i-!Ic-.~--
trolej s benzinem lze společně přepravovati \" neomezeném množství.
Odstavec III. B čís. 2 lit. b) přílohy C železničního dopravního řádu
k němuž žalovan~7 erár poukazuje, nepřichází zde vůbec v úvahu, protož~
se v něm POllze stal,oví, za jakých podmínek smí ode s i I a tel p ř ib a I i ti hořlavé tekutiny, vodmínečně k přepravě připuštěné (mezi nimiž
také benzin a petrolej), k j í n Ý m pře dm ě t ů m.Otázka, zda a pokud
byla železnice oprávněna naložiti sudy s petrolejem do téhož v(}zu ve
kterém byly přepravovány sudy s benzinem, nemá však pro sp~rný
případ vůbec významu rozhodujícího, a proto lze pominouti příslušné vývody dovolacího spisu. Nebo! těmito vývody dOkazuje žalovaný erár
toliko možnost př.íč~nné souvi'slosti požáru .a zničení ben.zinu s o.kalností,
že benzin byl společně přepravován s petrolejem. O to zde však nejde ;
jdel, jak již vytčeno, jedině a. to, zda požár a škoda jím nastalá mohly
vzeiíti z toho, že sudy s benzinem byly přepravovány v o t e vře n é m
voz e, a to, nehledíc k tomu, že byly společně přepravovány se sudy·
s petrolej <lm, nebo! ta t o skutečnost nespadá pod nebezpečí, uvedená
v § 86 (I) žeL dopr. ř. Mo'žnost p 'O S I é z e zrní n ě II é příčinné souvislosti dlužuo však vzhledem ke skutkovým zjištěním nižších soudů po~ládati za vyloučenou. Bylo! na základě svědeckých vý,povědí zjištěno,
ze sudy spomé zásilky byly bezvadné a řácdně u,zavřeny, a dle posudkfI
slyšených znalcir vzato za prokázáni>, že při sudech takto řádně uzavřených zátky za ž,elezničnÍ pŤ-e-pravy nemohou se 'Otřesem nebo nárazem
uvolniti; že .se benzin za přepravy může vznítiti ien tehdy, kdyby byl
v sudech poškozených nebo nedostatečnou zátkou opatřených, nikoliv
však, je-Ii v sudech bezvadných a řádně uzavřených; - a že požár,mohl
vzníknouti tím, že se sudy s petrolejem vznítily Zalo"aný erár neprovedf tudíž důkaz dle § 86 (2), tím méně dle § 86 (1) žel. clopr. ř., a proto
trvá jeho povinnost, nahraditi škodu dle § 84 žel. dopr. ř., když neprokázal také žádného z důvod'l omluvných v tomto článku naznačených.
Čís. 2060.
Vyhověl-li soud prvé st'Olice námitce nepříslušnosti nespráVně rozSudkem, musí odvolací (rekursni soud, jsa v otázce té 'Opačuého uázoru, rozsudek zruŠíti.
Sudíšlě dle § 104 j. n. lze umluviti tim, že subSkripční tisk'Opis, obsahujicí též doložku "žalovatelno v X.«, byl druhou stranou přijat a podepsán.

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1922, R I 1371/22.)
Die tvrzení žaloby koupi! žalovaný k žalobcově subskripční výzvě
písemnou obiednávkou ze dne 16. prosince 1918 a zavázal se odebírati
zvláštní vydál11 adresáře a byla objednávka ta dopisem žalobce ze due
10. dubna' 1919 potvrzena. Žalovaný zaplatil zálohu 100 Kč. Zároveň
strany umlu'vily, že doručení adresáře státi se má na náklad' a nebezpečí
žalov,mého, a že pohledávka jest žalovatelna v Praze. Je,žto žalovaný
nezaplatil kupní ceny za prvý díl adresáře, dodaný v listopadu 1921, domáhal se jí žalobce žalobou na okresním soudě v Praze. Žalovaný vznesl
námitku místuí nepříslušnosti, jíž sdud prvé sťolic"'l mzsudkem
vyhověl a žalobu zamítl. D ů vod y: Dovolaný soud je místně nepří
slušným, poněvadž ide o splátkový obchod a poněvadž k smlouvě vůbec

nedošlo, nebo! žalovaný objednal knihu 16. prosince 1918, ale nabídka
přiiata teprve 10. dubna 1919, tedy po lhůtě § 862 obě. zák. Ostatně žalovaný od smlouvy odstoupil dopisem ze dne' 20. únom 1920 a žalo,bce
zaslal první díl adresáře nikoliv hned, jak dodati měl, nýbrž až v listopadu 1921. Mimo toho nedodal adresář úplný, jak bylo umluveno, n~'hrž
jen část a žádá cenu -- nikoliv cenu 6 K:č za arch, l)ýbrž daleko větší,
nač nemá nároku. Žaloba jest také .předčasnou, Ježto platiti bylo až po
doručení úplného adresáře. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek a vrátil
věc prvému soudu, by jl znovu projednal a rozhodl. D ů v () d y: S hlediska formálního dlužno především vytknouti, že první soudce prohřešil
se na ustanovení § 261 -Co ř. S., 'zvoliv pro své rozhodnutí formu rozsudku, místo aby je správně vydal usnesením. Zmíněný předpis nařizuje
zcela jasně, že rozhodnutí o námHce nep,říslušnosti má se státi li'snescním.
Toliko v tom případě, bylo-li o ní jednáno ve spojení s věci hlavní, a
byla-li zamítnuta, nevyhotoví se toto rozho'dnutí zvláště, uýbrž dlužno
je pojati do rozhodnutí, jež vydá se ve věci hlavni. Z toho pLyne, že do
rozsudku lze· pojati rozhodnutí o řečené námitce jen tehdy, je-li zamítavé.
VyhOVÍ-li se jí, nutno ~e vydati vždy usnesením a žalobu odmítnouti
(§§ 230 a 478 c. ř. s.). Prvý soudce námitce nepříslu'šnos(i (místní) vyhověl, a měl proto rozhodnutí učiniti usnesením' a žalobu odmítnouti, nikoliv zamítnouti. Tento výraz vyhrazen jest pro věcně nepříznivé vyří
zení žaloby, kdežto pro formálně nepříznhi'é její vyřízení (nepřípustnosT
,pořadu práva, nepříslušnost, věcnou i místní, pro rozevři zahájenou nebo
rozsouzenou), dlužno užíti výrazu odmítnouti. Jde nyní o otázku, v iaké
formě dlužno podati opravný prostředek proti rozhodnutí, vydanému
v chybné formě, totiž zda má býti přizpůsoben formě, v níž bylo vydáno,
či formě; v níž soud dle zákona byl by měl rozhodnouti. Přizpúsobí-Ii
strana opravný pro,stfedek chybně zvolené formě soudního rozhodnutí,
jeáná formálně správně, neboť zákon jí nařízuie, by z rozsudku podala
odvolání, do usnesení stížpost, atd. Byio by neodůvodněnou tvrdostí,
kdyby, za poklesek soudu byla trestána strana, která při opačném postupu jest vydána nebezpečenství, že bude opravný pfústředek odmituul,
poněvadž se nepřimyká formě rozhodnutí, j,fž sond skutečně, byť mylně,
byl použil. S druhé strany byl by sklon k tomu, odmítati opravuý prostředek, zvolený nikoliv dle 'chybně použité, ný,brž dle zákonem přede
psané formy soudního rozhodnutí, pokusem nutiti stranu k tomu, by následovala soud na chybně zvolené cestě a schvalovati tak poklesek soudu.
Strana byla by tu na rozcestí, z něhož by uebylo vlastně· východiska
(srovnej Iiora: Odvolání strana 12 a 13 a pleuární rozhodnutí nejvyššího
soudu ze dne 28. listopadu 1921, čís. pres. 1210/21). Vydal-li tedy první
soudce v tomto případě rozhodnutí chyb ne ve formě rozsudku místo usne,
sení, nelze pokládati odvolání žalující' strany uesprávně zvoleným a nelze
je [Oroto odmítnouti jako uepřípustné, jak se žalovaný dom:uívá, nýbrž
uaopak dlužno ie uznati za opraV'tlý prostředek, zákonem výslovně pfedepsaný (§ 461 'co ř. sJ, a vyříditi jej věcn& Právní názor soudu prvé stolice, z něhož vycházel při řešení o,táZ:ky, zda ie ku proiednání této rozepře příslušným (místně), opírá se o předpoklad, že mezi stranami nedošlO
k smlouvě proto, že objednávka žalovaného nebyla přijata ve lhůtě
§ 862 qbč. zák. Mínění prvního soudu, že objednávku žalovaného ze dne
16. prosince 1918 dlužno fokládati za pouhý slib '(ná'wh, ofertu) k llza-
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vření

smlouvy ve smyslu
ve
t"m určené, aby se stal právně závazným, jest mylné. Objednávl;a
nebyla nabídkou, nýbrž, jak z obsahu jejího dDcela nepochybně jést
zřejmo, jest hotovou smlouvou kupní. K tomu, by byla právně závaznou
pro žalovaného, nebylo třeba potvrzení nebo přijetí žalobcem. Jeho doPis
ze dne 10. dubna 1919 nemá iiného významu, než že žalobce podle obchodní zvyklosti sdělil, že ho o·bjednávka žalovaného skuteóně dosia, že
si ji zapsal a ji vyřídil v pořadí došlých objednávek ostatních. Dopis ten
jest PľO posouzení platnosti a závaznosti smloll'vy, obsažené v d'opisu
žalovaného ze dne 16. prosince 1918, zcela bezvýznamný. Žalovaný
ostatně také sám platnost smluvního závazku, v dopiSU tom na sebe při
jatého, uznávat: vždyl 12. dubna 1919, obdržev dopis žalobce ze dne
10. dubna 1919, zaslal mu zálohou na objednaný adresář 100 Kč II ještě
20. února 1922 žalobci dopsal, že tuto zálohu složil a žádal o zaslání
i>dresáře nebo' o vrácení zálohy. Z toho ze všeho plyn'e, že nemůže býti
pochybnosti o tom, že zmíněn~Tlm dopisem žaloyaného byla mezi ním a
žalobcem Sjednána platná smlouva, a dále že ujednáni> byla mezi stranami
platně také dohoda ve smyslu § 104 j. n. Soud prvé stolice neprávem
tedy vyhoV'ěl námitce nepříslušnosti. Po stránce včcné oprávněností žalobního nároku se vůbec neobíral, rozsudek neobsahuje ve věci žádných
skutkovýeh zjištění ani důvodů, pročež soud c·dvolad nebyl ani s to, by
o něm rozhodl, když činnost jeho iest zásadně ien pře2lkumná (§ 462
c. ř. s. a nezbylo proto než odvolání vyhověti a uznati, jak se stale.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
lhůtě

Důvody:

Stěžovatel vytýká neprávem odvolacímn soudu, že do svého- rozhodnutí nepojal vůbec virroku o tOlm, že námitku nepříslušnosti zamítá,'
ačkoliv prý z jeho důvodů plyne, že právě z té příčiny vyhOVěl žalobco-vu
odvoJ'l~í. Výtka tato byla by oprávněna, kdyby byl soud prvé stolice, jak
měl učiniti, rozhodlo námitce usnesením. Poněvadž se tak nestalo, nýbrž
soud prvé stolice pojal rozhodnutí o námitce nesprávně do rozsudkového
výroku samého, nemohl odvolací, správně rekursní soud vysloviti jinak,
než že zrušuje celý rozsudek; nezůstalo proto rozhodnutí prvé stolice
o námitce nepříslušnosti netknutým. Ve věci samé - j.edná! se pouze
o námitku místní ne,přÍslušnosti, jest úplně souhlasiti s názorem soudu
druhé stolice, který námitku tuto zamítl, uznav,že byla mezi stranami
píatněsjednána i úmluva podle § 104 j.. n.; stalo se tak písemnou objednávkou ze dne 16. prosince 1918, žalovaným vlastnoručně podepsano-u,
která nebY'la, jak správně odůvodni! odvolací soud, pouhým návrhem, nabídkou, nýbrž přijetím subskripčního návrhu, který učinil žalobce žalovanému individuelně výzvo-u k subskripci a zasláním blanketu, který
vedle jiných podmÍ'nek smlouvy obsahoval dolo,1!ku "žalovatelno v Praze"
a který pak žalovaný podepsal a žalobci .\Táti!. Bylo zde proto so·uhlasné
prohlášení obou stran, jehož nedostatek ža'lovaný ve stížnosti neprávem
vytýká. Dohoda o příslušnosti se tudE mezi stranami stala, a platí zá. vaizně pro tento spor, v němž se teprve bude řešiti otázka, zda byl žalovan~T po případč oprávněn, odstoupiti od smlouvy následkem nevčas-

ného žalobcova plněnÍ. Nesprúvn5:m jest proto názor stěžovatele, že odstoupiv od smlouvy "úbce, odstoupil tím i od úmluvy o příslušnosti.
Čís. 2061.

Zákon o společnostech s ručením obmezeným ze dne 6. března 1936,
58 ř. zák.
Lhosteino, že předseda skončil valnou hromadn dříve, než byl odpor
(§ 41) podán, jen když bYl pojat do protokolu.
Společník má právní zájem na tom, by společnost zachovávala před
pisy spOlečenské smlouvy. Může v tom směru Vystoupiti žalobou proti
společnosti, nikoliv však proti Jejím jednatelům.
Za správnost podílní knihy odpovídá vuči třetím osobám, čítajíc v to
společníky, pouze společnost, nikoliv jednatelé.
Zápis do kni,hy pOdílní nezakládá o sobě ještě práv ku společnosti.
Usnesení, jež stalo se též hlasy n espolečníku, není pro společnost vubec Závazným.
čís.

(I~ozh. ze one 29. listopadu 1922, Rv I 238/22.)

Zalohkyně (s]Jolečnice společn.osti s r. o.) domáhala se dvou výroků
soudních jednak, aby usnesení valné hromady žalované společnosti ze
dne 29. listopadu 1920 o ustanovení Gustava D-a za jednatele žalované
společnosti prohlášeno bylo za zmatečné a bezúčinné, jednak, aby žalovaná v knize podílnízápisOustava D-a, .jako společníka žalované společnosti s kmeuovým vkladem 40.000 Kč dala clo 14 dnů podexekll'cí vymazati proto, že ani Gise1a Ch-ová, ani Gustav D. nebyli oDrávnéni
zúčastniti se valné hromady, ona proto" že v knize podílní žalované společnosti vůbec nebyla zapsána, Oustav D. pa-k proto, že, a'Č v knize
podílní žalované společnosti jako společník je 'zapsán, přece společníkem
jejím se nestal, pontvadž postup podí1ú Oskara P-a .na něho notářským
spisem ze dne 19. listopadu 1917 byl dle čl. XVIII spolC'č. smlouvy 'ne'přípustným. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly, od vol a c í s o II cl
z těchto d ú vod ů': Pokud jde o Giselu Ch-o·vou připouští sama odvolatelka, že názor soudu prvého je správným a jest již důsledkem toho
napadené usnesení valné hromady zmatečným, Soud odvolací ie však
toho názoru, že i pokud jde o Oustava D-a je názor soudu prvéh~ správnS'n1. Není ovšem sporu o tom, ze ,Gustav D. je zapsán V' knize podÚní
žalované společnosti ja-ko společník a to od 29. listopadu 1920 a že dle
§ 34 zákona o společnostech s r. o. mohou se s'polečníci· valné hromady
zúčastniti. Avšak dle článku XVIlf. sp'olečenské smlouvy ze dne 11. čer
vence 1911 neni přípustnými převod závodních podílů žalované společ
nosti dobrovoln5rmi p.rávními akty mezi živými na osoby, které nejsou
spole'čníky firmy. Neni sporno·, že Oustav D. před postupem nebyl společníkem firmy. Nemohl se tedy Gusta" D. státi a nestal se společníkem
přes zápis do knihy podllní. Odvolatelka poukazuje. ovšem na ustanov'ení
~:' 78 zákona o ~polečnostech s 1". G" LEe něho;ž se v pomeru ke s.polečnosti
pokládá jen ten za společníka. kdo v knize podílní jako ti>kový' je zapsán,
ale týž zákon (§ 76) předpokládá, že zápis stal se na základě platného
převodu, nebot ien na z:íkladě platného převodu podí!fI společnosti dosa-
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vadni společník ztrácí v-šedma prava s pOOlIem spoJena a nab-yvatet---c'~~"
vstupuje ve společnost jako nový společník. Nabyvatel stává se tedy
v poměru ke společnosti společníkem teprve nlatn~'rru zápisem v knize
podílní. Poněvadž však postup podílů nebyl platným, nemohl se státi
platným ani zápis Gustava D-a do knihy podílní. Je-li torruu tak, nestal se
Gustav D. společníkem a nemohl proto zúčastniti se valné hromady a na
ní hlasovati. Stalo-li se tak přece, je napadené usnesení také z toho dů
vodu zmatečným. Žalovaná strana namítá však dále, že, i kdyby tento
názor byl správným, neměla žalována býti společnost, nýbrž jednatelé,
kteří dle § 10 ručí společnosti osobně za škodu z křivých údajů a dle
§ 26 ručí také za správnost údajú v knize podHnL Nehledíc však k tomu,.
že okolnosti tyto v řízení před prvými soudem nebyly ·uplatňovány, a že
jednatelé .jsou jen zástupci spokčnosti (§18), jest právem spole'čnosti
samé rozhodovati o tom, kdo uznán hýti má za! společníka, a povmno,sh
jeií, ;koumati, zda změna společníka nastala ~p!lsob~m záko!mým, pro~ež
jen ona žalována býti může (§ 61, 77). Konecne dluzno zabyval! se otazkou zda odpor proti napadenému usnesení byl včas a řádně dle ustanoven; ~ 41 zákona o společnostech s r: o. plnomocníkem žalobkyně při
valné hromadě podán. I tu nutno souhlasiti s názorem soudu prvého·, že
ano. Zákon předpisuje, aby odpor "dán byl do protokolu«. Prvy sou~
zjistil zápisnicí o valné hromadě, že zástupce žalobkyně po usnesem
o volbě Gustava D-a' za jednatele zdvihl odpor proti usnesení tomu
a vyhradil si žalobu o zmaíe,čnost. Tomu nevadí okolnost, že' se tak stalo
po tom když předsedaiící uzavřel valnou hromadu, nebo! odpor popt
byl do ~ápisni0e a to dříve, než tento účastník hyl podepsán. Kdyby názor
odvolatelův měl býti správným, pak mohl by předsedající prohlášením
valné hromady za skončenou z pravidla zmařiti podávání odporů. Pokud
jde o druhé žádání žalobní, vytýká odvolatel, že žaloba měla býti podána
na jednatele a nikoliv na společnost. Námitka tato byla již výše vyvrácena a podotknouti jest jen ještě, že účinky zápisu podílu nastávaj,í jen
vůči společnosti a ž,e! také i'en jí' příslušejí případné nároky proti právnímu
předchůdci. (§ 78 (3).
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl odvolání.
C

Důvody:

Dovolání uplatňUljící pouze důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. popírá mylně jak
oprávnění stran ke sporu tak i zákonné podmínky žalobního nároku.
Právní jeho vývody příčí se zákonu. K žalobě o zmatečnost a bezúčin
nost usnesení byla žalobkyně oprávněna, ježto vyhověla podmínce § 41
zákona ze dne 6. března 1906, čís, 58 ř. zák. Nezáleží na tom, že předseda
skončil valnou hromadu ještě než odpor byl podán. Dle doslovu zákona
postačilo, že odpor byl ~svědčen, byv podán dříve než zápisnice· o valné
hromadě byla skončena. Ostatně ohradil se zás(upcežalu}ící strany hned
na počátku schůze proti účasti dvou společníků a popřel práV'ní platnost
jak valné hromady tak i vš.ech' usnesení. Nevyž"dal-li sizás!upce' žaluiicí
strany slova na dotaz předsedův, nelz:, z toh:,> vyvod:t}, .ze ll'~U~~t1 o~
odporu, a není odpor hned .na to pc·dany opo21den. K dalsl zalobm zadosÍl
oprávněna byla žalobkyně dle všeobecnýchzá;;ad prá,:'ních. SpoleČl~Jk m~
právní záj.em na tom, by spoleenost zachovavala predplsy spo·lecemke

friiI6iiv~-; - a n:ů~e.., se: don;ah-at( Ža'lo~oll nápravy všech poruch smlouvy.
Zalovatl lze Jedme spolecnost, ne vsak jednatele, nebo! tito jsou pouze
orgány společnosti a jednají jejím jménem, ne vlastním (§ 18).
předpisu
§§ 26 a 10 nelze vyvoditi nic jiného, než že, jednatelé vedoU' seznam společníků (?odílní knihu), jsouce činni jako orgány společnostnL Dopustil-li
se nespravnostr, ručí sice společnost osobně za škodu, a však vůči třetím
osobán:, počítajíc v to i jednotlivé společníky,. odpovídá jen společnost
za spravnost podílní knihy, a jen ji lze žalovati na výmaz nesprávného
zápisu. ,Nejde tu ovšem o žalobu podle § 41, jejíž předmětem může býti
pouze usnesení spole ' oníků, nýbrž o' nárok, vyplý·vaíící všeobecně z práva
společníků ~a. splně~í smlouvy společenské. Zjištěno hylo, že Gustav D.
nebYl spoleclllkem zalované společnosti, ježto se jim státi nemohl převo
dem vkladu mezi živými, že však přes to zapsán byl do knihy podílní.
Zápis ten stal se tudíž neprávem. Příčí se pmto právnímu dtu i zákonu
názor, že Gustav D. byl tímto nesprávným zápisem o sobě zmocněn vykonávati právo, příslušející jen společníku. Zápis do knihy podílní je
pouze ~ů:led~em a osvědčením vstupu do společnosti, avšak sám o sobě
nezaklada prava ke společnosti. § 78 má pouze ten význam, že před záp~s:m do knihy podílní nelrr,ůže ani spole'eník vykonávati práva společ
níku. Gusta v D. nebYl tudíž společníkem, a nebyl proto oprávněn zúčast
niti se jako společník valné hromady a v ní hlasovati. Z této skutečnosti
vyplÝvá, že sporné usnesení se stalo hlasy čtyř osob, z nichž pou'ze dvě
byly společníky. Dle § 34 konají se ve valné hro",adě usnesení s p o' I e č
ní k II m vyhrazená, §§ 35 a 39 mluví o usnášení se s pol e ční k ů větši
nou odevzdaných hlasů. Usnesení, jež se stalo i hlasy nespolečníků není
usnesením s pol e Čll í k Ů, a není proto pro společnost" záva'zný<m~ Zt'natek
t~~ ne!ze napraviti oMčtením hlasů nespolečníků, zejména ne v tomto
pnpade, v němž nebylo vůbec většiny platných hlasů. Odvolac( soud
posoudil tudíž věc v ka,ždém směru správně pb stránce ,právnÍ.

i

Čís. 2062.

Koupě na zkoušku. Upustil-U kupitel od prozkoumání zboží postihUji
ho následky tohoto opomenuti. Schváleni míÍže se státi i mlčky, činem
konkludentnim. Pozdeji nelzo vytýkati takOvé vady, 1<teré iiž při zkonmáni zboží byly zjevnými (např. nahnilost ovoce).

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1922, r,v I 250/22.)
Žalobce dostavil se 18. září 1920 do obcho,dní místnosti žalovaného
K do,tazu kdo jest
s",ěrodatným činitelem ohledně nákupu, byl žalobce odkázán' ua před
nostu oddělení pm potraviny Václava Seh-a, jem'už nabídl ke koupi pro
spolek švestky po 1 Kč 20 h. Sch. volal do skladiště, jsou-li švestky,
a ohdržev zápornou' odpověď, smlu'vil se s žalobcem v ten smysl že Seh.
pojede příštího dne do F., švestky tam prohlédne, budou-li zdra~é že je
bude dirigovati do Ch., v opačném případě, že tCl' žalobci. sdělí, b; tento
mohl s nimi jinak naložiti, načež žalobce dal Sch-ovi k tOlmuto účeli
nákladní list. Sch. však 19. září 1920 do F. nejel, nýbrž po·slal 20. září
1920 skladníka spotřebního spolkn s nákladním listem s nařízením, by dal
spotřebního spolku v Ch., by mu prodal švestky.
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vagon švestek dopraviti z F. dále do Ch.; vagon skutečně byl téhož dne
vypraven z F. na spotřebuí spolek v Ch., jemnž byl 21. září 1920 dopoledne avisován a spolkem dne 22. září 1920 do·poledne řádně po zapravení poplatku dopravního vyplacen. Žalované dmžstvo dalo 21. září
1920 prohlédnouti švestky znalcem, jenž zjistil, že jsou ,nahnilé,
načež družstvo dalo žalobci 22. září 1920 zásilku k disposici. Žalobě o zajJlacení kupní ceny ob a n i ž'š~
s o u d y vyhověly,
o dv o I a c í s o u d uvedl v d II vod ech: Ze skutkových zjištění soud
prvé stolice sprfrvně dovodi!: že jedná se o koupi na zko·ušku, že zboží
mělo býti v f. prohlédnuto a převzato, a že se smlouva uskutečnila tím,
že' vagon švestek byl na poukaz žalovaného z F. vypraven do Ch. a že
žalovaný spctřební spolek j,est u'o'Vinen zaplatiti, poněNadž jest práv

z jed'nání Václava Sch-a dle § 47 obch. zák., že obchod alespoň dodatečně
byl schválen převzetím švestek z dráhy (§§ 863 a 1016 obl'. zák.). Rozhodně však bylo pozastavení zboží dne 22. září 1920 opozděné.
N e i v y š š í s o' u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Po právní stránce jest přisvčdčiti shodným názorům obou nif.ších
soudů, že žalovaný spoti'ební spolek kupní smlouvu mezi žalobcem a jeho
skladníkem Václavem Sch-em o vagonu švestek, do dat c č n ě
s c h vál i I, ČÍmž smlouva stala Se pro ně.j právně závaznou, a, to za
podmínek, jak byly původně ujednány mezi žalobcem a skladníkem V ádavem Sch-em. Aby schválení smlouvy stalo se výslovně, třeba není:
stačí i konkludentní činy; tyto byly soudy nižšími spolehlivě zjištěny
a soud odvolací je,st těmito zjištěními při svém rozhodování vázán. Již
tím, že žalovaná strana přijala návěstí (aviso) na vagon švestek, na její
adres.u do Ch. došlý, a zaplatila doopravní poplatky dráze, projevila nepochybně svou vůli, vagon švestek pro 'sebe převzíti a uzavřenou
smlouvu schváliti, nebol jinak by byla návěstí odmítla a přijetí zásilky
pro-stě odepřela s cdů'vodněním, že zboží neobjednala. Leč žalovaná
slrana dala dokonce na svůj náklad došlé zboží zkoumati znalcem, a zjišťovala jeho vadnost, což by zajisté nebyla činila, kdyby ncbyla s koupí
zbo.Ží souhlasila a ji schválila. By:a-li však trhová smlouva žalo'vanou
stranou takto dostatečně schvál'ena, vzala tato na se veškeré závazky
z ní plyuoucí a jest lhostejno, zda byl její skladník, Václav Sch. k uzavření tohoto obchodu oprávněn, či zda překročil meze svého obchodního
zmocnění. Dovolání vyty.ká dále, že byla nespravně posouzena právní
povaha smloU'vy jako koupě na zkoušku (čl. 339 obeh. zák.) a doličU'je,
že by bylo muselo výslovně smlouvajícimi j a k o pod m í n k a býti
vytčeno, aby kupec zeoží ohledal, prozkoumal a schválil, což se však
nestalo. Obchodní zákon v čl. 339 požaduje jen, aby podmínka tato byla
z vůle kupujícího zjevnou, že totiž zam:{7šlí dříve zboží viděti, zkoumati
a je schváliti. Oběma nižšími soudy bylo tu zjištěno, že smluvní strany
dohodly se již v Ch. na pledmětu kupu i cené zboží, že si však Václav
Sch. vyhradil, že druhého dne, t. j. 19. září 1920, zajede do F., kdež vagon
švestek byl na nádraží, že je bude dirigovati do Ch., jinak že žalobce
telegraficky vyrozmeí, aby mohl s nimi dále disponovati, a že žalobce
odevzdal Sch-ovi uúklacní list :\elezniční. Z těchto skutkovÝch zjištění
vyplynul správný' závěr ObOll nižšich soudů, že kup uzavřen byl podmÍ-

necne - ze totiž Václav Sch. švestky v F. prohlédne a, shledá-li je
zdrav:Shni, že je dále odešle žalcvané straně, - a že šlo tedy o koupi
na zkoušku po rozumu čl. 339 obcll. zák. Věcí kupujícího bylo, aby vyhrazeného práva, »zbožÍ si prohlédnouti", jako pečliv1r obchodník využil
a, kdyby se mu zboží nelíbilo, je telegrafioky žalobci k disposici' dal.
Upustil-li Václav Sch. od prozkoumáni zboží na dráze v F., postihují ho
následky tohoto opomenutí (čl. 282 obeh. zák.). Smluvní povinností žalohce bylo, by pouze vyčka'l uplynutí dohy, ku prohlédnutí zboží určené,
t. j. zda bude mu dne 19. září 1920 dáno zboží k diSPosici. Nebyl-li však
tohoto dne kupitelem telegraficky vyrozuměn, že zboží nepřijal, bylo dle
§ 1081 obč. zák. nový doslov mlčení kupcovo pokládati za schválení
kupu. Leč v dalším příkazu Václava Seh. železniční stani'ci ve F., aby
zbo·Ží bylo odesláno z F. do Ch. na dopravní list, žalobcem mu odevzdaný
a na žalované spotřebni družstvo adresovaný, dlužno spatřovati schválení kupu, poněvadž kupující již se zbožím ja:ko vlastním disponoval a
takto dal na jevo, že je podržeti chce. Při koupi na zkuušku nelze později vytýkati takové vady zboží, které již při zkoumání zboží1Jyly zjevnými. Dovolatel ve sporu tvrdil, že švestky došly již do F. due 18. září
1920 shnilé. Hniloba švestek jest na první pohled patrnou a: pří řádném
ohledání zboží mohla, ano musela býti již ve F. zjištěna. Nemůže proto'
žalovaná strana dovolávati se posledního odstavce čl. 347 obeh. zák., Že
šlo () vady s kry té, které lze i později vytýkali" " právem odvolací
souá uznal, že pozastavení zboží pro vady teprve dne 22. září 1920 hylo
opozděným.
.
Čís, 2063.
Zákon O obchodních pomocnícíCh ze dne 16, ledna 1910, čís, 20 ř, zák.
Tkalcovský mistr koná vyŠŠí nekupecké služby,
Tím, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď, ač ho snad mohl
propustiti, vzdal se práva na propuštění a musí proto zachovati zákonnon
(nebo smluvenou) lhůtu výpovědní,
Byl-li zaměstnanec p'řevzat do Služhy pouze za p~vně dohOdnutý mě
síční služební plat, nemá nároku na novoročně a příbytečně, byť poskytování těchto požitků bylo dle místních zvyklostí obvyklo,
(Rozh. lie dne 29. listopadu 1922, Rv I 448/22.)
Žalovaný továrník přijal dne 17. května 1921 žalobce do svých slUŽeb
jako tkalcovského mistra, smluviv s ním :měsíční plat 1200 Kč. ]e'žto
mu žalobce nevyhovcval, dal mu due 6. června 1921 výpověď ku 20.
červnu 1921. Na základě zákona o ,obchodních pomocnících domáhal se
žalobce jednak měsíčního platu do 30. záři 1921, jednak poměrné části
novorocného a příbytečného. P r n c e s TI í s o II d -p r v é s t o I i c e žalobě vyhověl. D ů v o cl y: Jest zjištěno, že žalovaný přijal žalobce do
služeb hlavně, by dal do pohybu stroje, v tkalcovně žalovaného pravě
zřízené. k čemuž bylo třeba odbornějších znalostí; než jaké má obyčejný
dělník tkadlec, tndiž k úkon(I'111, jež,a t"díž i pracovní poměr žalobcův,
posuzovati dlnžno dle zákona o obchodních pomocnících. Soud má za prokázáno, že žalobce nevyhovoval podmínkám a účelům, pro které byl
přijat. a byl žalo\'cný proto oprávněn propustiti ho okamžitč, ale, pro-
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tože tak

neučinil, n~'br;Hi-at-±ilclul7ei-'Vci'J3'cwiStf;--brl--P'c,vi1rrern:řathl1iU-v;r---~

pověď zákonnou a to, jak plyne z duvodiI již uvedených, šestinedělní ke
konci kalendářního čtvrtletí (§ 20 zákona o ob ch. pomocnících a nikoliv
§ 75 živn. ř. nebo §§ llqO-1l59 a), b) obč. zák.). Žalovaný dal žalobci
výpověl' 6. června 1921 ku 20. červnu 1921, kdežto měl mu dáti výpověď
teprve dne 19. srpna 1921 ku 30. září 1921, a je tudíž dle § 29 zákona
o obchodních pomocnících povinen nahraditi mu služební požitky za dobu
od 21. června 1921 do 30. záři 1921. Je dále prokázáno, žel žalovaný není
členem

Q·rganisace

zaměstnavatelské

a není vázán kolektivní smlouv-ou

strojmistrovskou pro textiluí závody východních Cech, zvláště §§ 6-7
této smlou'vy, avšak pak určuje se úplata (peněžité a naturální požitky)
a to nejen plat, nýbrž i novoročné a příbytečné, o které zde jde, místním'
zvykem, platným pro příslušný druh podniku. So'ud má za prokázáno, že
místní zvyk shoduje se s ustanoveními jmenované kolektivní smlouvy
a touto smlouvou má soud za prokázáno, že všem zřÍz,encům této smlouvy
přísluší novoročně a to strojmistrům při práci mistrovské do 10 let tří
týdenní plat, při vstupu a vÝstupu za roku poměrná jeho část a příbytečné,
neužívají-li naturálního bytu, ve výši, odpovídající místním

pOlměrúm.

O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Soud odvolaJcÍ sdílí úplně
stanovisko soudu prvé stolice, dle něhož dlužno tento případ posuzovati
dle zákona o obchodních pomocnících ze dne, 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.
Nezáleží na, tom, jaké měl žalobce teoretické a praktické odborné vzdělání ani na tom, že dle zjištění prvého soudu nevyhovoval podmínkám
a účelům, pro kteréž byl žalovtným přijat, nýbrž rozhoduje pouze, k jakým ú'konům byl skutečně zjednán. Tento ráz vyšších služeb, jež měl
žalobce konati, je patrným i z obsahu insertu i dopisu žalovaného ze dne
26. dubna 1921, dle' něhož hyl žalohce přijat žalovaným do služeh jako
tkalcovský mistr s měsíčním platem 1200 Kč. Neschopnost žalobcova
k vykonávání ujednaných služeb, dodatečně zjištěná, nevylučuje použiti
cit. zák., ,poněvadž v '§ 27 čÍs. 2 cit. zák je dána zaměstnavateli možnost,
aby zaměstnance, ne'způsobilého k vykonávání ujednaných služeb, propustil předčasně. Rovněž. nezáleží na tom, jak toho času, jest posuzována
činnost dílovedoucích, strojmistrů a mistrů v kolektivních smlouvách,
nyní platných a je-li jim v ukh přiznáno postavení obchodních pomocnlkÍl
dle cit. zák. Až potud tedy není 'Odvolání oduvGdněno. Jak již vÝše bylo
uvedeno, opravňuje § 27 čís. 2 cit. zák. zaměstnavatele, by propustil nezpůsobilého zaměstnance předčasnč, t. j. hez výpovčdní lhůty (§ 25 cit.
zák.). Doslov tohoto zá!konného ustanovení neopravňuje k výkladu, že
zaměstnavatel, použÍvaje tohoto svého práva . musí zaměstnance pl0pustiti ihned, a že se tudíž tohoto svého práva vzdává tím, když ho
z práce vypoví ve lhůtě nějaké, byť i pyla kratší než lhůta P'Odle § 20
. cit. zák., jinak nepřípustné. Záleží pouze na tom, je-li důvodl k tamuto
přeďčasnému zrušení !loměru pracovního dán, a bylo-li ho skutečně k rOzvázání tohotolloměru použito. Po této"stráncC' zjisti! prvý soud, že žalobce p'Odmínkám a účelům, pro které byl přijat, nevyh{)voval, a z dopiSU žalovaného ze dne 6. června 1921 zaslaného žalobci, je patrno, že ho
žalovaný vypověděl právě proto, poněvadž přijatého místa jak nále'ží ne'
ovládal. Tím jsou dány předpoklady pro použití § 27 čís. 2 cit. zák. ve
smyslu právě vyloženém na tento případ, čímž žaloba pozbývá svého
právního' základu.

Ne -j v y Š š í s Ó II d obnovU rozsudek prvého soudu, pokud jím
znán byl plat za dobu do 30. září 1921.

vtj-

Důvody:

Po stránoe právní nelze dovolání upříti oI)rávněnosti. Oba nižší soudy,
vycházejíce ze zjištění, že žalobce hyl přijat žalovaný,m na základě inscrtu
časopisu a dopisu žalovaného ze dne 26. dubna 1921, jako tkalcovský
mistr s měsíčním. platem 1200 Kč, za účelem uvedení do chadu tkalcovny

v

žalovaného, kterou tento si právě zařizoval, dospěly k témuž závěru, že
úkony, které na žalobci byly lJoi.a.dovány, nebyly jen obyčejnými tkalcovskými pracemi, nýbrž vyžadovaly zvláštní odborné kvalifikace, t. j.
odborného vzdělání a tkalcovské praxe mistrovské, kterou: žalobce ve
své nabídce ze dne 16. dubna 1921 o'Clporučoval, a že- prot{) dlužno jeho
pracovní úkony považovati za tak zv. vy Š š í s I u ž b y a posuzovati
jeho služební poměr dle, zákona o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna
1910, čís. 20 ř. zák. Prvým soudem bylo zjištěno, že žalobce skutečně konal
službu tkalcovského mistra až do výpovědi a po té teprve konal práce
obyčejného tkalce. Uvedenému právnímu názoru niž.šÍch soudů 'o služeb·
poměru žalobcově jest přisvčdčHi a plyne z toho, že žalobce jes',
oprávněn dDvolávati se ochrany zákona o 'Obchodních pomocnících v rozepři zrušení pracovního poměru se žalovaným. Zbývá tedy řešiti jen

ním

otázku, zda byl žalovanir oprávněn, zrušiti pracovní poměr se žalobcem
dne 6. června 1921
20. června 1921, či
zda byl vázán ustanovením § 20 odstavec prvý zákona ze dne 16. ledna
1910 'čís. 20 ř. zák. o lhůtách výpovědních. Žalovaný ve sporu namítal,

způsobem jím zvoleným, totiž písemnou výpovědí ze
na 14 dnů, takže služební poměr měl skončiti dnem

že žalobce svými výkony ho neuspokojil, že nemohl ho zejména upotře
hiti při tkalcovství na strojích jaQuardových a že pro,to žal{)bce konal
v jeho tkalcovně jen práce mechanické jako každý jiný mistr tovární
a že byl z tohoto důvodu žalovaný oprávněn, propustiti 'žalobce, okamžitě bez výpovědi. Zákon o obch. pom{)cnících uvádí v § 27· ČÍs. 2 jako
důležitý důvod k předčasnému propU'štění zaměstnance, když tento jest
n ,e z p ů s o bil Ý m, slíbené služby konati, a bylo tedY na žalovaném,
by tento duvod k okamžitému zrušení 'služebního p'Oměru proti žalobci
uplatnil, pova'žovaHi jej za oprávněný. Leč žalovaný v dopisu ze dne
6. června 1921 uvedl pouze jako po hnu t k u k v ýp o v čd i, že žac
lov<rný místa tkalcovského mistra v jeho závodě neovládá jak nále'ží,
ve skutečnosti pak rozvázal poměr pracovní výpovědí. Rozhodl-li se však
pro výpověď, jest za to mm, že se práva k o k a mži t é m u propuštění
žalovaného vzdal. Tomu-Ii tak,' nebyl oVšem již oprávněn ustano,viti výpovědní lhůtu libovolně na 14 dnli, nýbrž byl vázán ustanovením § 20
odstavec prvý zák. O obcb. pom.. a mohl zrušiti slÚ'žebnl poměr jen kóncem příštího čtvrtletí po předchozí šestinedělní výpovědi, t. j. ku 30.'
září 1921. Jest proto žalobcův nárok, pokud domáhá se doplacení služební mZdy za dobu předčasného zrušení smlori~y, t. j. ocl 21. června
do 30. září 1921, ustanovením § 29 zákona 'O obch. pam. 2)ceUa odůvodněn.
a bylo v tomto směru dovolání vyhověti. Napl'oti tomu další jeho nárok
na

poměrnO!I

část novoro.cného a příbytečného odporUje smlouvě nápřijat byl žalobce do služeb žalovaného pouze za pevně'

mezdní, dle níž
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dohodnutí' služební platl?ilUKC mCSlcne. Oslanove111 § 6 odslavec prvy
zákona o obeh. pom. tn použiti nelze, nebo·! procesní sou'ci zHstil, že žalovaný, nejsa organisován, nebyl vázán kolektivní smlouvou strojmistravskon pro textilní závady východních Cech a jejími ustanoveními o novoročném a příbyječném (§ 6 a 7 kolektivní smlouvy), a k místní zvyklosti dovoluje zákon v § 6 odstavec prvý jen tenkráte hleděti, když nebyl
služební plat smlouvoU' určen, zde však služné žalobcovo bylo. přesně
dojednáno. Jest tedy v těchto nárocích žalo'ba neodůvodněnou a bylo do~
:volání žainhcovo v tomto směru jako bezdůvodné zamítnouti.
Čís. 2064.

Pojem chovate'le zvířete. Za OSoby, jimž bYl
jitel zvířete pouze dle § 1315 obč. zák.

zvíře svěřil, ručí

ma-

(l<ozh. ze dne 29. listopadu 1922, Rv I 730/22.)
Žalovaný svěřil Psa svému 221etému synovi, jenž s ním šeldo nádražní restaurace. Pes nebyl opatřen náhubkem, ale syn žalovaného, když
se byl pes usadil pod židlí, držel ho na šňůře. Zalobkyně, procházeJíc
restaurací, šlápla psu na ohon, vyčnívající z pod židle. ač me"i stoly
byl průchod dosti prostorný; pes. aniž by se zvedl, ohnal se hlavou a
kousl žalo.bkyni do lýtka. Žaloba 'O náhradu škody byla zamítnuta s o u d y
vš ec h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto
důvod ů;

Dovolání, uplatňující dovolací důvod C1S. 4 § 503 c. ř. s., není oclllChovatelem zvířete ve smyslu § 1320 obč. zák. jest. kdo vlastním jménem má rozhodovati o způsobu opatrování zvířete nebo dozoru
nad ním. Postaral-Ji Se chovatel zvířete o potřebné opatření neb o po. třebný dohled, dostál svým zákonným povinnostem. Z toho plyne, že
chovatel zvířete může opatrování jeho svěřiti i osobě třetí, aniž bezpodmínečně ručí za zavinění osoby této. Chovatel zvířete ručí v tomto
případě z·pravidla jen za nezpůsobilost třetího ve smyslu § 1315 obč. zák.
a za vlastní zavinění tehdY, když opomenul patřičné poučení o způso·bu
opatrování zvířete a Dodubné. V případě, o nějž jde, svěřil žalovan1T opatrování psa svému zletilému synu, který ho v době Úirazu držel na provázku. Syn žalovaného nebyl chovatelem zvířete, jak nesprávně má za
to odvolací soud, nýbrž chovatelem zvířete zůstal. jak výše dolíčeno,
žalovaný, který by mčil pouze dle § 1315 obč. zák., avšak nikoliv za zavinění svého syna, to tím méně. jelikož, jak uvádí odvolací soud, nebylo
zjištěno, že žalovaný o tom ,věděl, že jeho syn pŮjde se psem do nádražní
re'staurace. Odvolací soud zjišťuje, že pes žalovaného nenÍ' zl'$"r a že žaloYán:9 neměl příčiny zaříditi zvláštní opatrování psa, pIočež žaloba _,není
odůvodněna, nehledíc k tomu, že žalobkyně ani netvrdila, že syn '~alo
vahého byl nespolehlivou, nebo nezpCtsobilou osobou ve smyslu § 1315
obč. zák.
vodněno.

Čís. 2065.

Rozhodl-li odvolací soud po ústním odvolacím líčení o námitce ne-

př!slušnosti rozsudkem, ač měl rozhodnouti usnesením, jest rekurs podaný
proti jeho rozsudku, přípustným.
'

Příslušnost dle § 81 j. n. nevztahuje se na Spor o splněni obligačního
závazku na odbřemenění nemovitosti.

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1922, 1< II 427/22.)
Žalobce bYl se žalovanou spoluvlastníkem domu (v obvodu, okresního
soudu v Hodoníně) a na žalobcově ideelní polovině vázlo pro žalovanou
právo výměny. Dům byl v dohodě stran prodán veřejnou soudní dobrovolnou dražhou a v dražehních podmínkách se oba spo-Iuvlastníci zavázali, že dům vydražiteli ode'vzdají prostý všeoh břemen a závad a že
v~Tmaz břemen 'Provedou do dvou měsíců po složeni nejvyššího podání.
Vydra živ sám dům složil žalo-bce polOVici nejvyššího podání pro žalovanou na soudě. Ježto na ne:movitosti zůstal váznouti pro žalovanou výměnek, domáhal se žalobce' žalobGu u okresního soudu v t1odoníně na žalované, _bydlíCí v Kyjově, vydání listiny schopné k výmazu práva výměny. Zalovaná vznesla námitku místní nepříslUišnosti, poněvadž poměr
mezi strana-nU jest poměrem obligačním, próčež nelze zd'e užíti ustane-vení § 81 j. n. a měla tedy žaloba býti podána u 'Okresního soudu v Kyjově jakožto obecného sudiště žalované.· S o udp r v é s t o I i c e usnesením, j)(}jatÝm do rozsu,dku, námitku místní nepříslušnosti zamítl. D ů
v o.~ y:
tom,to případě žalobce domáhá se toho, že jest prost výměny,
POJlstene pro zalovanou knihovně na jeho idee-lní polovici domu Z toho
jde na ievo, že v této žalobě tvrzeno' jest žalohcem, že jest prost~Ýměny
co~ jest pře'dmětem žaloby a nikoliv dúvodem žalobním, a proto jest pří~
slusnost tohoto soudu odůvodněna v ,§ 81 j. ll., 'poněvadž mezi, stranami
není poměru obligačního, a že žalobce domáhá se v žalobním žádání vy,dání listiny k výmazu práva výměny schopné vyplývá ze znčnÍ tohoto
žádání samo sebou z té okolnosti, že tvrdí, ž~ jeM prost toho břemene.
O d vol a c í s o u d po ústním odVolacím líčení rozsudkem námitce
m"stní nepříslušnosti vyhověl a žalobu odmítl. D ů v o od y: Důvodem žaloby jest, že se žalovaná v dražebních podmínkách zavázala že odevzdá
vydražiteli dům bez břemen. Tento právní důvod žaloby z~ sporu změ
nen nebyl, Jakkoliv žalobce tvrdil přl roku dne 17. června 1922, že, když
se strany dohodly, by sPGlečný dum pro-dán dobrovolnoU! dražbou žalovaná výslovně práva výměny se vzdala a souhlasila, aby odstavec 'onen
do dražebních podmínek přlše,l a to proto by se za dům co neivíce
utržilo. Předmětem žaloby jest tédy splnění' tohGto obli~ačního závazku.
yzchází ntázka, lze ...li z tohoto právního dúvodu žalovati žalovanou maJící bydliště v o,bvodu' okresního soudu v Kyjově, před okresním so~dern
v Hodoníně. Je-Ii právním důvodem žalOby obliga'ční závaz,ek žalované
strany.!,~ odevzdá vydražiteli dům bez břemen, čistý, lze vydražiteli
na spinem lohoto závazku žalovati jen u obecného sudiště žalované
st_l~any. v~.dyl?y hylo předm~tem sP,orlI" zjištění, zda právo. v~Tmčny jest po
I:I.'::I~ ~111 ~1~, a zda' se zal,o.vana "pred dražbou zřekla 'Práva výměny
'"C1 zalobcl Jako spoluvlastlllku, neslo by o splnění obligační po,vinnosti

y
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vě'cné,

nic a vystavení výmazné kvitance bylo by jen důsledkem takto zjiště
ného právního poměru. Tato žaloba musila by vycházeti od žalobce jako
hS'valého spoluvlastníka společného domku a musila by se ovšem opírati
o právní důvod zřeknutí se této v"Srměny se strany žalované vůči druhému spoluvlastníku, pončvadž polovice domu žalované strany byla čistou
a žalobcova polovice zatížena byla výměnou· strany žalované, a měl-li
tento spoluvlastník odevzdati vydražiteli svou polovici čistou, musil se
tento spoluvlastník se svým věřitclem před prodejem vyrovnati, aby
mohl svou polovici čistou odevzdati. I( vedení tohoto sporu byl by ovšem
příslušným soud reální, kterým jest okresní soud v Hodoníně. Pmtože
o tento spor tu nejde, jest uplatňovaný odvolací dúvod nesprávného právního posouzení co do námitky místní nepříslušnosti opodstatněným a bylo
žalobu odmítnouti pro nepříslušnost okresního soudu v Hodoníně, aniž se
bylo pouštěti do rozhodování věci samé.
Ne j v y Š š í s o u d změnil rozsudek správně usnesení odvolacího
soup'u v ten .rozum, že· se výrok, že se říz.ení -prvé stolice zrušuje a že
se žaloba pro nepříslušnost okresního soudu v Hodoníně odmítá, nahrazuje výrokem, že se věc odkazuje na okresní soud v I(yjově k přísluš
nému jednání, jinak rekursu nevyhověl.
Důvody:

Dle §§ 470 a 471 čís. 6 ,Co ř. s. měl odvolací soud již v neveremem
zasedání námitce místní nepříslušnosti usnesením vyhověti, dle druhého
odstavce § 475 C. ř. s: vysloviti "rušení pouze rozsudku a nikoliv též
zrušení řízení jemu předcházcvšího, jež zmatečností stíž-eno není, a naříditi, čeho třeba, aby zaV'edeno bylo řízení přeď příslušným okresním
soudem v I(yjově. Ze odvolací soud' se zabýval námitkou místní nepří
slušnosti teprve. při Q,dvolacím líčení, neospravedIňuje vydání rozsudku.
Dle §§ 494 a 495 C. ř. s. má odvolací soud, ovšem pouze tehdy, shledá-li,
že jsou zde vady anebo zmate'čnost, uvedené v těchto §§, pro něž mělo
býti Ddvolání vyřízeno již v neveřejném sezení, rozhodnouti usnesení'm~
avšak vzhledem k zásadě, že. se o námitce nepříslušnosti rozhoduje usnesenim (§ 261 odst"vec prvý C. ř. s:), nelze pochybovati o tom, že odvolací soud i po provedeném odvolaCím ústním líčení o této námQtee rozhoduje usnesením a má postupovati ve smyslu druhého odstavce § 475
'co ř. S. Tento právní názor neodporUje předpisu. § 497 C. ř. S., že odvolací
soud, pokud nepřicházejí v úvahu ustanovení §§ 494, 495 a 496 C. ř. s.,
rozhoduje ve věci samé rozsudkem, neboť rozhodnutí o námitce ne,pří
slušnosti není rozho'dnutím ve věci samé. Jinak -sdílí Nejvyšší soud právní
názor odvolacího soudu a pouKa:zuje stěžovatele na důvody rozhodnutí
soudu druhé stolioe, jež jsou v podstatě správné a nebyly vyvráceny rekursem. I( jeho vývodům se podotýk'", že' sudiště' dle § 81 j.n. před
pokládá, že trvání nebo zánik věcného práva jest předmětein žaloby;
nestačí tedy na př. spor o to, komu, věcné právo přísluší, ani spor o to,
zda je žalovaná strana obligačně zavázána vydati vým;Oezné prohlášení,
aniž by bylo dle žalobcova stanoviska sporno, že žalované straně věcné
právo již nepřísluší. V tomto případě tvrdí žalobce dle obsahu žaloby,
pro posouzení příslušnosti soudu dle § 41 j. n. směrodatného, že žalovaná

v dra~~bn!ch po~m~-nkáoch rovněž jako žalobce Se zavázala, že odevzdá
vydrazlteh spoleeny dum prost ..'r všech břemen~,
a za-,'ad a ze,
' vymaz
brem?n oba provedou do 2 měsíců po slo·žení nejvyššího podáni. Zalobce
u~latnule tedy _Ia.ko:ydražitel s poukazem na dražební podmínky Pouu
narok na vydam vymazného prohlášení, tedy nárok ryze obligační.
v

'

.)

Čís. 2066.

_Zlllě~y ve. Smysl? § 9 ex. ř. nutno prokázati tak, jak je tam přede.
psano; !lllakych pruvod~ použiti nelze. Po'voluj(l eexekuci, není soud
P?~U~ ~ák,on ,neustanovule jinak, povinen, ba ani oprávněn, by konal před:
bezn~ ,:etren~ ne~o si vyzadoval od úřadů nebo stran předložení listin
neb lmych dukazu (pOkud nestanoví zákon výslovně opak).

(Rozh. ze dne 5. prosince 1922, R I 1278/22.)
.. Na základě rozsudku, iímž pravoplatně uloženo dodání zboží firmě
:,Osterrelchlscher Vercin liir ehemische u'nd metallmgische Prodllktion
m Wlcn«, domahal se zvítězivší žalobce povolení exeknee na dodání zboží
~TOÍ1 :,Spolkn pro. chemIckou a hutní výrobu v Ústí n. L.«. S o ud p r v é
,t o II c e e.;"~~ucI povohl, rek II r sní s o u d zamítl exekuční návrh.
Nel v y s S I S o u d nevyhověl dovoladmu rekursu.'
Důvody:

. Dle § 9 ex. ř. lze !,~voliti exekuci proti jinému, než kdo jako dlUžník
les! ?,,:eden v exekucmm tItulu, Jenom tehdy, když se dQkáže listinami
v~r~myml, nebo veřejně ověř'enými, že povinnost z exekučního titulu
pr,:sl~ z 5',soby tau:; j~enované na osobu, proti uíž se e,xekuce vede,. V exekucmm flzem plah sice dle § 78 ex. ř. předpisy ciV'. soud. řMu o důkazu
(§§ 266-291 ,c. ř;
av-šak jenom potu'd, pokud exek. řádem není' jinak
I,an,z~no: Nez prav_e §eu:; 9 ~x. ř .. jest jinak nařízeno; nebo! § 9 nep.ři
po UStl dukazu o nastupmctvI v zavazek všem[ průvody civilniho "d
s~nd~fho: neuznáv~ tud~ž ani platnosti zásOedy o notoriete (§ 269 C. /~.~
n~brz predmsuJe, ze nastupnh,tví v závazek lze prokázati pouze veřej
nyml lIstmaml, aneb hstmaml veřejně ověřenými jinak exekuce p t'
osobě
k "
- h
,.
ro I
V ~xe ucmm ~a,yr u na'značená, která se nekryJe s osobou v exek:1CllJI::n Í1tulu nayz~aceno~, Povolena býti nesmí'. Vymáhájící věřitel neprlpolll ~ exekucm~u !,avrhu veřejných, nebo veřejně ověřc.ných listin
o tom, .ze ~Osterrelchlscher Verein liir chemische lmd metallurgische
PmduktlOn ln V::le~", jenž v exekučním titulu jako strana povinná jest
uveden, les~ tO,toz~ym se "Spolkem pro chemickou a hutní výrobn v Ústí
n. ~.:" prny nemuz ,exekuce byla navržena, ha vymáhající věřitel v' exekucmm nu;,rhu zmeny firmy a totožnost osoby na straně povinné ani
netvrdil, nYbrž, be~~ vš~h,o.bl~ŽŠího :ysvětlení a odůvodněnl navrhl exekUCI prolI lm?e s castcc;ne. Jlllym )mcnem a s úplně jiným sídlem. Právem
te~y rekursm. soud, zmemv usnesení prvého soudu, exekuční návrh za~I~I: Jeho povtnností nebylo, by si sám od sebe vyžac!ov,al zprávu o změně
Jmena a sldla firmy 9d obchodního soudu, neboť změna ta jednak v ná,
vrhu ne!:>vla výslovne tvrzena, jednak § 3 a § 55 od'stavec, druhy' ex. r.

sJ,

,v,',

71'
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zakazují' při návrhu na ;p~o~v~o~le~ntií-~~~;]k;;;wG;f,;dbiiŽn;-šetfěl1ia;yy::--:
žadovati od úřadů neho stran předložení listin neb jiných důkazů, vyjma
připady výslovně v zákoně uvedené, které zde v úvahu nepřicházejí.
Zásada § 269 c. ř. s. o okolnostech soudu známÝ·ch v tomto phpaclě, jak
jiŽ shora uvedeno, neplatí.
Čís. 2067.

Zrušeno-li prozatimní opatření pro uplynutí času, na který bylo povoleno, lze, třebaže dosud nerozhodnuto o nároku ohrožené strany, Vydati jí jistotu, jež byla ji složena, teprve po 14 dnech od právomoci zrušovacího usnesení (§ 400 ex. ř.) a len, neohlásil-li odpůrce do té doby
svých náhradních nároků.
(Rozh. ze dne 5. prosince 1922, R I 1302/22.)

s o udp r v é

s t o I i c e povolil ohro·ženému prozatímní

opatření

do

1. července 1922 proti složení jistoty. Po uplynutí této lhůty zrušil pak

usnesením ze dne 24. července 1922 prozalimní opatření s tím, že iistota
hude ohroženému vrácena 14 dnů po právomoci zrušovacího usneseni~
ač OdpllTce ohroženého již koncem roku· 1921 vznesl žalobu na náhradu
škody z prozatimního opatření. Spor o nárok ohrožené strany nebyl ještě
ukončen. R o k u r sní s o u d zamítl návrh ohroženého na vrácen.í ji,stoty.
D ů v od y: Rekursu nelze upříti oprávnění. Jistota slouží ku zjištění odpůrcovÝch náhraduích nároků z ,pTozatimního opatření, jež se pak objevilo
neoprávněnÝm (§ 349 ex. ř.), jakož j ku zajištění útrat. Odpůrce nabude
složením jistoty na soudě na ni zákonného práva zástavního- pro své
nároky. Proto ustanovuje § 400 ex. ř., že složená jistota teprve po uplynutí 14 dnů po právní moci usnesení, kterým proza-tirnnr opatření se' zrušuje, mŮže ohrožené straně býti vydána, ač neohlásil-li odpůrce do té
doby náhradních nároků. Stalo-li se tak, nesmí býti .vydání iistoty povoleno, neboť jest v povaze věci, že to, co složeno ku zajištění těchto nároků, nelze vydati, jakmile se uplatňují nároky, ku jichž zajištění jistota
slouží. Jistota musí býti tak dlouho z"držena, až o oněch nárocích hude
rozhodnuto (srv. Neumannův komentář k ex. ř. str. 1132, 1138, 1157).
Jelikož pak odpůrce koncem roku 1921 vzriesl proti ohrožené straně
žalobu o náhradu škody z prozatimního opatření, o které. se dosud jedná,
a ježto. také jest u·platňován náhradní nátok dle § 394 ex. ř. u ok:resního
soudu, který prozatimní opatření povolil, dlužno s vYdáním jistoty
vyčkati.

Ne j v y

Š

š í s o li d

nevyhověl

dovolac.ímu rekursu.

Důvody:

Exekuční řád ustanovuje v § 400, že jistota, složená ohroženou stranou
ku krytí nákladů nebo nároků na náhradu škody, smí býti vydána teprve
po 14 ,dnech po pravomoci usnesení, jímž bylo prozatimnč opatř'e-ní zrušeno. Případy, ve kterS'ch lze - ať z mod úřední, ať na návrh - prozaUmné opatření zrušiti, nejsou pouze ony, jež uv<Í'dí § 399 ex. ř., nýbrž
i případy jiné (§§ 386 a 391 eX. ř.), ano i ten případ, 'kde ohrožená, strana

sama se vzdává povoienérw- pn:JZatímného opatření, a kde uplynula doba,
pro kterou bylo prozatimné opatření povoleno. Ve všech těchto případech
smí se slo·žená jistota vyda.ti až po uplynutí lhúty § 400 ex. ř. Účelem
tohoto ustanovení jest, aby se mohla druhá strana právě z této složené
jistoty hojiti na ohrožené straně, vzešla-li jí prozatimuím opatřením majet_
ko·vá újma. Zjištění této újmy. není mimo jiné případy, v § 394 ex. f. uvedené, možno dříve, než jest jasno, že nárok ohrožené strany není opodstatněn, než tedy tento nárok byl pravoplatně od-uznán. Bylo-li bv prozatimné 'opatření zrušeno dří,ye, než bylo lze rnzsudkem uznati o ~ároku
ohrožené strany, a byla-li by ihned složená Hstota vydána, byl by tím
právě účel této jistoty zmařen a druhá strana popřípadě úhrady z jistoty
jež měla sloužiti k jejímu zajištění, snad na vždy heze' své viny zbavena'
čímž by nastal případ zákonodárcem zajisté nezamýšlený. Proto ustano~
vujo § 400 ex. ř. k vydání jistoty lhůtu a druhá strana vyhoví plně před
pisu exekučního řádu, když v takovém případě po rozumu § 394 ex. ř.
před právo·platným rozhodnutím sporu ohlásí své náhraďní nároky ve
lhůtě § 400 ex. ř. a vYdání jistoty se opře. To tím spíše kdyžtě sama nemiÚže žádati o to, aby bylo prodlouženo účinkování proz~timního opatření
proti ní povoleného, na další dobu, tím méně však o povolení novéh~
prozatimnébo opatření proti sobě. Odpůrkyně dovolacího stěžovatele se
!aké tak zachovala, připoiivši ku svému rekursu rubriku, z níž vyplývá,
z~ dne 4. srp!!a 1922 podala u o-kresního. soudu návrh na určení výše
nahrady, dle § 394 ex. ř., že tedy uplatňovala svůj náhradní nárok. Je-li
tomu tak, nesmí býti vydání jistoty povoleno; jet v povaze věci že k zajištění l;ároků složené peníze nemoho'u býti vydány, jakmile bÝI~ vzneseny naro-ky, k jejichž zajištění slouží. Tomu nikterak nevadí že není
zvláštního předpisu, který hy stanovil zadržování jistoty, p~minulo-li
prozatimně opatření samo sehou uplynutím lhůty, na kterou bylo povo.leno; neboť z toho ještě nevyplývá, že by nutnost téhož postupu ne~yplývala již z účelu a povahy jistoty, zřízené k úhradě šNody z prozatlmného opatření, jehož oprávněnost nebYla prokázána.
Čís. 2068.

Tuzemský soud není povolán k tomu, by spolupůsobil při legitimaci
cizozemskébo nezletilce dle § 162 obč. zák,
(Ra·zh. ze dne 5. prosince 1922, R

1349/22.)

Žádost Anny Ch-ové, příslušnice rakouské, ,vznesená na tuzemský
so~d, ?y její nez!. ~emanželská ?cer.~ Anna byla legitimována dle § 162
obc. zak., byla zamltnuta s o u d y vs ech tří s t o I i c, N e j v y Š š í m
s o ude m z těchto
dúvodú:
Podle domovského listu magistrátu měs"!a Vídně jest Anna Gh-ová
příslušna do Vídně. Následkem toho jest její nemanželská dcera. nez!.
Anna Ch-ová rakOUSKOU státní příslušnicí, jak žadatelka Anna Ch-ová
sama udává. Podle § 183 nesp. říz. jest tuzemský soud povo·lán, zříditi

1126
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pro nezl. cizozemce zde bydlícího poručníka jeu po dobu, dokudpříslušný
cizozemský soud neučiní jiného- opatření. Působnost tuzemskeho _pOfUčenského soudu jest tedy jen prozatimní a může se vztahoval! Jen na
takové úkony, jejichž účelem jest, poskl:'tnouti ci~ozems~~ému nezlel!lc~
nutnoU' o.chranu. K takové nutné ochrane nelze vsak pocltah legll!.ma::l
nezletilce podle§ 162 obč. zák., na kterou rodiče nezletilce nemaJI za;
konného nároku a která podle znění tohoto paragrafu jest aktem <~ouhe
milosti, a byla _výronem moci panovnické. Rozho-dn~tí o .tak~veto ~ad~st;
sluší protO' přenechati pfíslušnému soudu' cizozemskemu, Jehoz POrU3?llSk:
mo-ci nezl. Anna Ci,-ov:, podléhá. Když tedy nižší soudy !eto zadost!

a

~,e-

mohlo býti proto dovolacímu rekursu z nedostatku duvodu § 16 nesp.

nevyhověly,

llZ.

není v tom ani

zřejmé

nezákonnostI,

a~l z~atecnosh

vyhověno.

Čís. 2069.

Zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. o zaopatřovacích
požitcích bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém. , .
Zaopatřovacích požitků mohou se domáhat~ zaměstnanci na. velkem
majetku pozemkov,ém, kteří kdykoli před< 6. kvet~~m , 1921, nabyh nároku
na pensi neb provisi, byť se tak stalo L pred vyWase11lm ,zakona.
,
.
Pokud se může zaměstnanec k odúvodněni svého naroku dovolavatr .
»zvyklosti« ve smyslu nařízení ze dne 13. května 1921, čís. 189' sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 5. prosince 1922, R I 1352/22.).
Žalobce byl lesním správcem posléze na velkostatku Z. ~ vystoupil
ze služby dne 15. března 1914. Žalobu', jíž domáhal se na maJlteh velkostatku Z. zaopatřovacích požitků dle záko·na ~ís. sb. z .._ a n. 130/1~21:
procesuí soud prvé stolice zamítl. Duvody: Z;alobce dO,maha
se žalobou vy,plácení zaopatřovacích požitkú podle§- 1 P1S;n. b) zakona
ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., dle něhož tento zak?u vztahu}e

se na bývalé -zaměstnance na velkém maietlm pozemkovem, Jes!hze

nabyli nároku na vyplácení pense nebo provise dřív.e., než-li .t~n<to,zakon
počal působili. Žalobce dovozuje, že podléhal penSIJDlmU pOJ1sten:,po'~le
zákona ze dne 16. pmsince 1906, Že mu podle tohoto zako~a pnsl,:sel
nárok na pensi již ode dne 15. března 1914, t. j. od Vystoupel;l ze sluzby
a že tento nárok později od 1. října 1914 pOSUéwvah ]est a, bylo podle
cis. nař. ze dne 15. ·června 1914, čís. 138 ř. zák._ že _vsak naro~u sveho
na pensi podle těchto úkonů dosud neuplatml. Zalotce, tedy :,ar~ku na
pensi dosud neuplatnil a, ježto nepožívá zaopatřovaclch pozltku ,Jak~
pensí, pro visí, nebo darú z milosti a pod., patn;o, že nároku n3 v Y?lacem
penser?sud nenabyl, nýbrž že se ta~ového- na!'~ku teprve ~outo zalob~u
dome'/, Je tudíž řešiti otázku, zda zalobce muze ,se do-volavatL s us~e
che / citovaného zákona. Uváživ souvislost ~ 1 plsm. b~ s ~stanove~lm
§ / písm. a) cit. zák, dle kterého týk,á se ~o!, teno byvalych ~amest
nanc11, jestliže požívají již zao.patřovaclc,h pozltku z .cJ:~vodu. tl v~leho slu,žebního poměru na velkém pozemkovem :m~J~tku. Jako p~nsl, proVISI,
darů z milosti a pod., má soud za to, že Zml~;ny 09stavec PIS,r:r. ~) vztahuje se toHko na ty bývalé zaměstnance, Men, byvse po vyhlasem toh~t~
ještě v činné službě, nabyli nároku na vyplácení pense nebo provlse Jeste

do' nastalé působnosti zákona, neboť na ty, kteří v činné službě v této
době již nebyli, ale požívají už zaopatřovacích požitků, vztahuje se odstavec písm. aj cit. zák. Nasvědčuje tomu také obsah důvodové zprávy
čís. 1471 k tomuto zákonu, ve které se zdůrazlÍuje, že je áosud mnoho
starých úředníků v činné službě, kteří nemohou se odlwdlati ji opustiti,
poněvadž by je čekala bída, a že tomu hledí udpa,moci osnova zákona
ustanovením § I písm. b) a § 16, jenž odkládá počátek působnosti záko.na
na lhůtu 30 dní po jeho vyhlášení. Vystoupil-li žalobce v Toce 1914 ze
služby a v činné službě po vyhlášení zákona ze dne 18. března 1921, čís.
130 sb. z. a n. již nebyl, nemůže býti účasten dobrodiní tohoto zákona
a nemůže se ani dovolávati nějaké zvyklosti. podle které by mu příslušel
nárok na vypláceni pense proti majitelům velkostatku, poněvadž zákon
\r tomto směru žádn~ho ustano-vení neobsahuje. O d vol a c í
soud
zrušil napadený rozsudek a vráti! věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, v jednání pokračoval, a znovu rozhodl. D ů v o cl Y: Žalobce opírá
svůj nárok o- § 1 b) zákona ze dne 18. hř,ezna 1921. čís. 130 sb. z. a n.,
tvrdě, že byl na velkém majetku pozemkovém zaměstnán ir'vale Po dobu
delší 35 let a to na velkostatku v B. jako ví/pravčí na dóle od 1. prosince
1876 do konce roku 1894 a po té bezprostředně jako samostatný lesní
správce na velkostatku Z. až do roku 1914. Nabytí nároku na pensi
odůvodňuje žalobce jednakdélk,oll' celkové doby služební, jednak tím, že
je všeobecno1( zvyklostí a bylo jí i v roce 1'114, když žalobce byl ze
služby na velkostatku posléz uvedeném propuštěn, že lesní měl na velkostatcích nárok na pemi, jestliže nejméně 15 Toků na témž velko-statku
sloužil a byl beze svého zavinění pwpuštěn. Prvý s\Jud zamítl žalobu, jsa
toho názoru, že § 1 bl se vztah-uje- toliko na. ty bývalé zaměstnance,
kteřÍ, hyvše po vyhlášení zákona ještě v -činné službě, nabyli nároku na
vyplácení pense ještě do nastalé působnosti zákona. a že žalobce nemúže
tedy býti účasten dobrodiní zákona, když po jeho vyhlášení v činné službě
Hž nebyl. Názor tento nem'á v zákoně opory, ba je v rozporU' s ním, neboť,
vztahuje-li se zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z, a n. na bývalé
zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, je z toho zřejmým před
poklad zákona, že zaměstnanci tito- V' době vyhlášení zákolla v činné
službě na velkém madetku pozemkovém již nebyli, nebo! jinak by označení
»bÝvalý" nemělo. smyslu. Správnost tohoto výkladu vyplýVá ostatně
zř~jmě z prováděcího nařízení ze dne 13. lovětna 1921, čís. 189 sb. z .. a n.
k § 1 b) záJkbna, kde se výslovně uvádějí zámčstnanci, kteři před 6. květ
nem 1921 vstoupili do neaktivního poměru. Dalším zamítaCÍm důvodem
prvéh0 soudu je,_ ž,e' žalobce se nemůže dovolávati nějaké zvyklosti, 'podle
které by 'mu příslušel nárok n'l vY'Pláccní pense proti maj.itelům velka-statku, poněvadž zákon v tom směru žádného ustanovení neobsahuje.
Tu má prvý soud patrně na zřeteli § 10 obč. zák. a je pravda, že zákon
sám v § 1 b) o nějaké zvyklosti zmínky ne-činí.. To však se vysvětluje
tím, že zákon o právních důvodech nabytí nároku na vyplácení pense
nebo pro vise ,vúbec nepojednáváo Za to však roz.eznává prováděCí naří
zení ze dne 13. května 1921. čís. 189 sb. z. a n. dle §17 cit. zákona vydané
k § 1 b) mezi bývalými zaměstnanci, kteří: 1. nabyli nároku na vyplácení
pense nebo provise majíce podle zákona nárok takový, 2. nebo, přede
dnem 6. května 1921 vstoupili do neaktivního poměru majíce ze smlouvy
nebo podle zvyklostí nárok na vyplácení pense nebo. pro vise, 3. aneb
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před tím dnem dokonali 40 letem pokud se týče 35 letou službu ve smyslu
§ 3 tohoto nařízcní. Podle tohoto výkladu, kterého se prováděcím naří
zením dostalo ustanovení § I b) zákona ze dne 18.. března 1921, čís. 130
sb. z. a n., mohli bývalí zaměstnanci na velkém majetkn pozemkovém

nabýti nároku na vyplácení pense nebo provise mezi jiným také podle
zvyklosti anebo pouhým dokonáním 40 leté po případě 35 leté služby na
velkém majetku pozemkovém. PřVpad 'Posléz -uvedený nasťává podle
prováděcího nařízení k § 1 bl a hl § 3 cit. zákona ve případech, ve kterých podle zákona, smlouvy nebo zvyklosti nabývá se nároků na plné
zaopatřovací požitky již po 35 leté službě. Dostává-li se ustanovení § 1 b)
zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. prováděcím nařízením,
ve smyslu § 55 ústavní listiny vydaným, tohoto výkladu, sluší na včc
pohlížeti tak, jako by zákon sám stanovil zvyklost jak,o právní důvod
pro nabytí nároku na vyplácení pense a proto nelze souhlasiti s názorem
prvého soudu, že se žalobce nějaké zvyklosti k odůvodnění svého nároku
dovolávati nemůže: Soud odvolací, řídě ~e právními názory, shora odů
vodněnými, shledává řízení neúplným v tom, že mebylo zjištěno, patří-Ii
také velkostalek v B. po případě důl, na kterém žalobce jako výpravčí
byl zaměstnán, k velkému majetku pozemkQvému, dále, je-Ii a bylo-li
i v roce 1914 všeobecnou zvyklostí, že lesní mčlna velkém majetku pozemkovém nárok na pensi, jestliže nejméně 15 let tamtéž sloužil a byl
bez sv'ého zavině,ní propuštěn, a mimo to" že nebyla probrána otázka,
byl-li žalobce zacměstnán na takovém majetku pozemkovém, kde podle
zvýklosti nab"STvá se nároků na plné zaopatřovací požitky již po 35 leté
službě.
•
N e j v "Jl Š Š í s o II d nevyhověl rekursu.
DůvodY:

Dnem 6. května 1921 nabyl působnosti záko·n ze dne 18. března 1921,
čís. 130 sb. z. a n., kterým byly upraveny zaopatřovací požitky bývalých
zaměstnandr na velkém majetku pozemkovém. Dle § 1 b) tohoto zákona
vztahuje se účinnos! jeho i na tako·vé bývalé zaměstnance, kteří dosud
nepožívají zaopatřovacjch požitků (§ 1 al, kteří' ,však již před 6. květnem
1921 nabyli nároku na vyplácení pense neb provise. Že by toto nabytí
nároku na vypláceni pense neb provise -musilo spadati právě, jak dovozuje
procesní soud, do jednoměsíčríího období ode dne vyhlášení zákona, tedy
ode due 5. dubna 1921, do dne, kdY začal působiti, t. j.do 6. května 1921,
zákon výslovně nepraví a nelze toto obmezení dosahu lit. 'bl § 1 cit. zák.
Vyvozovati ani z § 16 zákona. § 16 cit. zákona stanoví ovšem ja:ko nejzazší mez pro nabytí nárolm na 'pensi nebprovisi den 6. května 1921,
kdo by nabyli nároku na pensi neb provisi po této lhůtě, na ty ne'vztahuje
se již působnost zákona (§ 1 lit. a) a bl cit. zák. a, čJ. 1. k § .1 vlád. nař.
ze dne 13. května 1921, čís. 189 sh. z .. a n.). MeZ) zákonné působnosti
směrem opačn~Tm není však stanovena, není v zákoně určeno, kdy, počítaje od 6. k,větna 1921 nazpět, musili nároku na pensi neh ,provísi nabývati 'bývalí zaměstnanci, aby se zákon zmíněný na ně vztahoval. Mez
tUlliestanoví ~ani prováděcl nařízení ze d@ 13. května 1921, čís. 189 sb.
z. a n., a nelze ji též určiti dle zákonů ze dne 16. dubna 1919, čís. 215,
§ 3 zákona ze dne 12. února 1920, čís. 118, § T2 zákopa ze dne 4. dubna

],120, čís. 329 neb nařízení vlády ze dne 14. října 1920, čís. 575 sb. z. a n.,
nebol ani zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130, ani nařízení ze dne
13. kvčtna 1920, čís. 189 sb. z. a n. se neodvolávají na soupisy v těchto
zákonech a nař.ízeních předepsané. Kde zákon nerozeznává, nelze rozeznávati a dlužno proto působnost tohoto zákonného ustanovení vztahovati na všecky bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém,
kteří k cl y k O I i pře d 6. k vět n e m 1921 nabyli nároku na pensi neb
provisi, byl i se tak bylo stalo před vyhlášením zákona, tedy před 5. dubnem 1,21, třebas i v roce 1914, jaklO v tomto případě, poněvadž zákon
v tom sn:éru obmezení nevytyčuje a vylučuje pouze v § 9 zámožné, t. j.
finančně silné pensisty, kteří maji příjmu více než 15.000 Kč ročně a pak
v § 2 ty, kdnž byli zaměstnáni na majetku státním, nadačním, londovém,
zemském, okresním neb obecním. Kdyby byl zákon chtěl obmeziti plrsobnost písm. b) § I ponze na ty, kdož, jak myslí procesní soud, v činné
službě setrvávají z obavy před nedostatkem, kteří tedy 5. dubna 1921
v činné službě ještě byli, avšak následkem vyhlášení zákona před 6. květ
nem 1921 do neaktivního porrěm vstnupilí, bYl by to musil přesně naznačiti. Kdyby tento rekurenty a procesním soudem hájený výklad zákona měl býti správlliým, byli by nespravedlivě postiženi ti, kdož, nemajíce tnšení o tom, že zákon budc vydán, opustili stužbu aneb byli
prOlpuštěni bez ,pense, pľovise a bez daru z milosti, krátce před vyhlášením
zákona, ledy krátce před 5. dubnem 1921, nebol by' pak títo bývalí zaměstnanci llesp~daJi ani do skupiny písm. a) ani do skupíny písm. bl § 1
zákona. Nelze tudíž právem tvrditi, jak to stěžo,vatelé činí, že by .prováděcí nařízení ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z. a, n. vybočovalo
z rámce zákona tím, že vztahuje působnost písm. b) § 1 dt. zák. na
všecky, kdož před 6. květnem 1921 vstoupili v '11Ieaktiv,ní poměr, ma],íce
narok na pensi neb provisi. Ovšem jest ten, kdož se domáhá placení zaopatřovacích požitků ve smyslu zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130
sb. z. a n. (zde §1 bl, povinen, dokázati, že mu námki tcn přísluší. Z právních dirvodů, žalobcem po této stránce uplatňovaných, přichází zde
v úvahu tvrzení žalobce, dle něhož je všeobecnou zvyklostí - a bylo jí
i v roce 1914, když byl ze služby na velkostatku provuště'11 -, že lesní
měl na vclkostatcích (nyní zabraných) nárok na pensi, j'estliže nejméně
15 let na témže velkostatku sloužil, a byl beze svého zavinění propuštěn.
Proti názoru odvolacího soudu, jenž zřetelem ku znč'nf prováděcího naří-"
zení ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z.a n., vydaného k citovanému
zákonu ČÍ's. 130/21 sb. z. a n. má za to, že sluší na věc pohlížetí tak
j a k o bys á m z á k o n s ta n o v i I z v y k I [) s t z a p r á v n í d ů~
v o. d pro nabytí nároku. na vyplácení pense - namítají stěžovatelé, že .
hy provádčcí nařízení, jsouc tak1b vykládáno, vybočovalo z rámce zákona, ba ,přímo by odporovala ustanovení § 55 Ú'stavní listíny. Jest
pravda že stěžovatelům dlužno přisvědčiti, že hledíc k ustanovení§ .10
obě. zák., a poněvadž ani zákon čís. 130/21 sb. z. a n. o zvyklostech, jako
právním důvodu náro.ku pensijníeh nemluví, nelze právo zvykové (obyčejové) pckud ,e týče »zvyklosti" v tomto případě, v němž o obchodní
věc se nejedná (čl. 1. obch. zák.), prováděcím nařízenim povýšili na pramen právní, ale nicméně nejsou stížnosti odůvodněny. Nelze totiž pokládati tak beze všeho a jen zřetelem k § 10 ohč. zák. za vyloučeno, že
v určitém oboru. zaměstnání byly úmluvy lJodle zvyklosti uznávány
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i mlčky, takže, když
o
cích. se samo sebou rozumělo, že zaměstnanec bude míti o b v y k 1 Sr
11 á r (.) k na pensi. V takov~'chto případe-ch nestává se zvyklost právním
dihodem nároku, může však bý"ti důležitou pomůckou pří v~~kladu právního pomeru zaměstnancova k zaměstnavateli v tom směru, zdali nedošlo
mezi nimi mlčky k uzavření smlouvy o placení požitků zaopatřovacích,
J eu v tomto smyslu dlužno 'pojÍmati význam slova »zvyklosti«, jehož bylo
v citovaném prováděcím nařízení při vysvětlení § 1 a 3 zákona čís,
130/21 sb, z, a n, užito, Nemohlo býti a také nebylo úmyslem zákonodárcov~'m nic jiného, než že mělo výrazem »zvyklosti« býti upozorněno na to,
že vedle zákona a výslovného. smluvního ujednání mohou zaměstnanci
svůj nárok na vyplácení pense opírati také o dohodu mlčky v té příčině
mezi nimi a zaměstnavateli docílenou. Jestliže tedy odvolací soud, nesouhlasé s názorem prvého. soudu, dle něhož žaloboe nějaké zvyklosti k odů
vodnění svého žalobního nároku se nemůže dovolávati, řízení v' prvé
stoUci provedené shledal neúp!n}Tm, rozsudek prvého soudu zrušil, a věc
vrátil do prvé stnlke k doplnění a· novému rozhndnutí, jest zrušovaCÍ
usnesení soudu odvolacího po zákonu opodstatněno. Na soudu prvé stolice
bude, aby jednaje dle tohoto· tisnesení, dbal při řešení otázky, zdali žalobci nárok pensiiní přísluší, shora uvedeného od názoru odvolacího soudu
odlišného vir kladu poj:mu ))zvyklosti«.
Čís. 2070.

Ku vzdání se dědického práva iideikomísárnlm substitutem po smrti
zůstavitelově není třeba smlouvy dle I§ 551 obč. zák.
SOUdu pozůstaloslllímu jest se postarati o právní zastoupení dosud
lIenaro7,enÝ'ch lideikomisárních Substitutů. Opatrovník, později ustano.
vený, může si stěžovati do schvalovaciho usnesení opatrovnického soudu,
třebas bylo vydáno se souhlasem dřívější!)O opatrovníka.

(Rozll. ze dne

5. prosince 1922,

RI

1374/22.)

V závěti ze dne 2. března 1919 ustanovil ferdinand P. za dědice svou
manželku Marii P-ovou a dceru Marii P-ovou ml. s obmezením v odstavci čtvrtém závěti že »v případě, že by obě držitelky pozůstalosti zemřely a dcera jeho přímých právních dědiců nezanechala, připadne celá
pozůstalost jeho sourozencům aneb jich právním dědicúm a to sestrám
Františce Scové rodem P-ové, Anně T-ové, rodem P-ové a Albíně P-ové,
deeři po zemřelém bratru jeho Jindřichll' P-ovi stejným dílem«. P o z ů st alos t n í s o II d, ustanoviv původně právním dědicúm substitutekopa(rovníkem K'arla B-a, zamítl o.dpor dědičky Marie P-o"'é do ustanovení
Karla B-a opatrovníkem právních dědiců substitutek františky S-ové,
Auny T -ové al Alhíny P-ové a schváHlopatrovnicky ohledně právních
dědiců snbstitutek prohlášení těchto jménem vlastním i jich právních dě
diců, že si na pozůs'talost Fcrdinanda P-a substitučních nároků ncčiní
a ustanovení v posle duí vůli ze dne 18. listopadu 1920 za substitutky nepřijímaií, jakož i prohlášení opatrovníka jicb ,právních dědiců Karla B-a,
že se k jich prohlášení v plném rozsahu připojuje. D ůvo dy: Soud poziJStalostní v~hledem k ustanovení § 21 obč. zák, § 2 odstavec prvý

§ '1'7, ~ís. pat:l!tu v,ze. -' dhe---9:--- siljila 1854, čís. 208 ř. zák. jest povinen
ucastnr~\:U!?, ktev~l pnchazejí v úvahu a sami se zastupovati nemohou ku
o~hrane JIch J)~·lP~·~n}Tch Pl~áv opat,rovmíka ustanoviti. Poněvadž zů~ta
vltel v posledl1J vulI vYSlOVil, že za podmínek tam uvedený'ch má pOZů
stalost 2eho so~ro~enCÚ?1 a.ncbo jich právním dědicům připadnouti, 'bylo
-'

v

nu(n.o temto Pl avmm dedlcum ustanovIÍl opatrovníka a zamítnouti odtpo
Droh tomu vznesenl'. Prohlášení substitutek jménem vlastním i jich dědic~
~ o?atrovníka dědiců, Že z p~)slední ville nárokú substitučních neuplat~~ll, ,byl~. ~patrovmcky schvaleno v' úvaze, že za další substituty zde
zadne U}'Clte osoby povolány nebyly, nýbrž právní dědicové substitutek
samotnych. Vzdáni se substituce se strany těchto v pwtokole ze dne
7. ~řezna 192~ pře~ n?tářem, co sou~ním komisařem dle zákona nejen
lmonem ,\lastnrm, nybrz r Jmenem pravních jich dědicú může se platně
st~ti d}e ~§, ~37, 551, 726 obč. zák. a také ohledně těchto právních dědiců
ma p:avlll u,cmky. 1!s~esení doručeno k nařízení prvého soudu Dni Josefu
Ov-OVl; ktery na mIste Karla B-a byl ustano-vcnopatrovníkem právnrch
dedlcu substItutek. Rek u r s n i s o u d I. nevyhověl rekursu dědičky
Mane P-Dve do oné části napadeného usnesení, jímž místo' Karla B-~
ustano,;en, opatr,~vníhm právních dědiců substitutek Dr. Josef O., ll.
vyhovel 'Sak sl!;:n.ostr Dra Josefa O-a, jako o·patrovníka právnrch dědiců
s~~bstItlltek ,a zmem.J napadené uSnese hí v ten rozum,' že prohlášení Pran~jsky S-ov,c, Anny T-ové a Albíny P-ové jménem jkh právnich dědiců,
ze na pozustalost Fcr·dmanda P-a substitučních nároků nečiní a ustanovení vvosle~~í ,:,ůli ze dne 18. listopadu 1920 za substituty nepřijímají,
jak?z "pro-nl~sem opatrovníka právních dědiců Karla B-a, že k jich pwhlas' / v pInem wzsahu přistUPUje, ohledně právrnichdědiců těchto substr' ,~ck opat~ovnkky ~e ,@schvaluje. D ů vod y: Není sporu o tom, že
~ ~dstayc}' ~tv'rtcn~ zaveti 'ustanovena byla pro případ' tam uvedený
~delkomlsarm, sub~trtuce ve prospěch určitých tří' o·sob, totiž františky
S-ovc, Anny r -ove a Alhíny P-ové, pokud se týče jejich právních dědiců
a)cst před~vší~l zabývati se otázkou., zdali prv1T soudte iednal ve- smYsl~
z~lwna spravne, když pro právní dědice těchto tří osob ustanovil zvláštmho o.pat!·ovI:ika. Dle,§ 2 pokud se týče 77 cís. pat. ze dne 8. srpna 1854,
CIS. 20~ ;'. zah, nelze o tom pochybovati, že soud' pozůstalostnl jenž
vykonava Jako takový též sOll'dnictví opatrovnické nad všemi os~bami
k!~ré s~:my své záležHosti spravovati nemohou> a na pozÍlsial'osti j'So~
sucastneny, byl nejen oprávněn, nýbrž přímo povinen, postarati se 'Ů zastou~ení právních dědiců substitutek, třeba dosud nenarozených, když
Jedna se .o rozhodli'lFtí takového rozsahu, jakým je schválení prohlášení
~ubsÍ1tute~ ze ~~e 7: břez~a .1921, že yzdávají se substitučních práv v jollch,prospec}I znzenych. Dedlcka nema ~l1;o-to příčiny stěžovati si do usnesem okresmh~, so~du ze dne 13. června 1922, kterým zamítnut hyl její
odp~r ~rotr zn~e~l o?atro":,ník5: Pf'~vním dědicům suhstitutek ani proti
tomu, ze na mIste puvodne znzenellO opatrovníka Karla B-a jenž se
tOho.t? úřadu dne 4. května 1922 vzdal, soud pozůstalostl1í ustan'ovil opatl~o':'~lka nového v osobě advokáta Dra J osela O"a. Bezdůvodné' stížnosti
dedl'cky nebylo proto vyhověti. Za to nelze upříti oprávněno.sti stížnosti
opatrovníka právních dědiců substitutek, pokud opatrovnicky bylo schváleno prohlá~ení substitutek Františky S-ové, Anny T -ové a Albíny P-ové
ze dne 7. hrezna 1921 jménem jejich právnkh dědiců, že na pozůstalost
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Ferdinanda P-a
'
dne 18. listopadu 1920 za substitutky nepřijímají, ku kterémužto prohlašení .přistoupil i tehdejší opatrovník Karel B. Okresní SOU?, Ja~o s?ud po~
zůstalostní snaží se opatrovnické schválení tohoto prohlasen: oduvod;rlh
poukazém na ustanovení §§ 537, 551 a 726 obč. zák., ze kter;:eh zeJmena.
§ 551 jedná o. vzdání se dědictví. Porovná-Ii se však ,~ent~ p;lpad :' u;tanovením § 551 obč. záJk., vyjde na jevo, že v' tomto pnpad: zakonne predpoklady vzdání se nejsou splněny. Ustanovení § 551 obc. zale ob,sahuJe
totiž předpis, že vzdání se múže se státi pouze smlouvou, mC~l zustavItelem a osohou, která dědictvÍ jinak oprávněna jest očekavat!, a to ,ve
formě buď notářského spisu nob soudního protokolu, a Jen takoveto
vzdání se zavazuje též potomky osoby, která dědictví se byla ,:zdala.
J.est jasno. že v tomto' případě nedostává se tu hlavní a podstatn? jJodminky vzdání se, totiž smlouvy mezi zůstavitelem,va ~sobou, .,~tera J.llla~
dědictví by mohla očekávati, a proto nelze, proh~as:;rl f'raru!lSk y S-o~e,
Anny T-ové a Albíny P-ové považo.vatí za zavazne tez pro, Je)l potomsho:
Tvrdí-li substitulky a dědička, že se· ohledně těchto prav :"lm?soudne
dohodly, nelze počínání toto 'prohlásiti za ~ic jiného nc~ za zre]my pokus
obcházení jasné vůle zůstavitelovy, ktery ustanovemm subst!tuce vyloučiti chtěl příbuzenstvo své m~nželky ze své pozůstalostI.
N e j v' y Š š í s o li d vyhověl dovolacímu rekursu dědičky Marie P-o~é
potud, že změnil usnesení rckursního sou-du v odstavci II. v t~n ,rozum, ~e
obno.viI usnesení soudu prvé stolice, jinak napadené usnesen! potvrdIl.

kursu do schvalovacího usnesení, vydaného soudem prvé stolice na základě souhlasu dřívějšího opatrovníka, nemá zákonného podkladu _ naopak iednal Dr. O. jen v mezích zákona (§ Cl cís. pat. ze dne 9. srpnai 1854
čís. 208 ř. z.J, když za své opatrovance podal stížnos!. Není tudíž dovolací rekurs dědiček v tomto směru do souhlasný,ch usneseni nižších
stolic směřující pro nedostatek předpokladů § 16 cís. pat. z r. 1854 č. 208
ř. z. opodstatněn.
Čís, 2071.

Do rozhodnutí o přiznání (nepřiznáni) hlasovacího práva nemůže si

vyrovnávací správce

(Rozh. ze dne 5. prosince 1922, 1\ I 1375/22.)
Vy ro. vn á v-a C Í' s o u d odepřel přiznati j,ednol11u z věřitelů hlasovací právo, rek u r sní s o u d miU je přiznal.
Ne j v y Š š i s o u d odmítl dovolací rekurs vyrovnávacího správce,
neboť

dle § 44 (1) vyrovn. ř. mohou hlasovací právo některého věřitele napadati
jen Gstatní věřitelé a dlužník, a jen těmto přísluší tedy také právo k rekursl',,/do rozhodnutí o přiznánr ll'eho nepřizná ní práva hlasovacího.

!

Důvody:

Názoru rekursního soudu, že vzdání se dě,diekého práva čekanvcem
státi se mohlo jen smlouvou podle § 551 obě. zák sdíleti nelze; vzdy!
v tomto případě nejde o vzdání se dědického práva za života zÚst.Vltelova, a to má § 551 obč. zák. na mysli, nýbrž o odmítnutí dědictv~, t~dY
o nárok na pozůstalost po smrti zůstavitelově po roZU'm~n § ~05 ?bc. zak.,

jenž výslovně ustanovuje, že te,n, kdo může samostatnc sva ,~Ta~a spra~
vovatí jest opr<ivněn i odmítnouti dědictví, jež mu napadlo. lUl ]de3ake
skuteč~ě o takové odmítnutí dědického práva substitutkami Frantlskou

a Annou T-ovou, roz. P-ov~Tmi-, a dcerou po< zemřelém bratru
Jindřichovi Albínou P-ovou. Předpisu, že se substitut nemůže prá' I ze
substituce vzdáti a takto dědictví odmítnouti, o'bčanský zákon nemá, 3
proto právem soud prvé stolice odmítnutí toto .přijal a ,schváhl. Nelze
sice dle .doslovn závěti míti za nepochybné, že zůstavitel slovy v odst. IV.
po-sledního pořízení »m,ým sourozencům a jich právním dě-dkům« myslIl
jen, ony osoby. jež v pořízení výslovně im~nuje, totiž ~m<~ně~é. s",!é s~'stry
a neteř, a proto nepochybil soud prvé stohce, ustanovlv 1 d~dlcum t,echto
suhstitutek opatrovníka k věci, j.enž se k prohlášením substrtulek pnpo]rl
a jménem dědicú substitutek se vzdal dědiokého práva. Proto nelze vyhověti rekursu dědiček, pokud si stě~ují, že byl mí'5to K:arla B-a za opatrovníka právních dědicÍ! shora uvedenýcb substilutek ustanoven I?r:
Josef O Tu poukazuje se jednak na hořejší úvahu, jednak na odůvndnem
r.eknrsniho soudu, jež nebylo vývo,lY dovolací stížnosti zvikláno, a jed:
nak na to, že se Karel B. sám úřadu opatrovnického vzdal ~ pm ,vysoke
stáří. Názor, že, ,opatrovník na mís~č jmenovaného B-a nen:el pravo re-

S-DVOU

stěžovati.

.;

Čís. 2072.

J

§ 349 ex. ř. o způsobu výkonu e,xekuce vyklizením nebyl změněn
nařízením ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. Výkon e:X.ek.uce
nestává sE> nepHpnstným proto, že' obec neni s to, by vyklí~e.ué .svršky
uložila.
(Rozh. ze dne 5. prosince 1922, R I 1378/22.)
Ex e k uč n í s o II d odložil výkon exekuce vyklizením, ježto ani
obec, ani vymáhající věřitel neposkytli místa pro vyklizované svršky,
a tn až do doby, kdy tato nemožnost výkonu pomine. Rek u r sní s o u d
nařídil prvému soudu, by v exekuci pokračoval. D li v G ci v: Exekuci dle
§ 349 ex. ř. jest vykonati tím způsobem, že výkonný ~rgán odstraní
osoby a. svršky, jež zabraňujf vymáhajícímu věřiteli, by se njal držby
věci, jež jest předati. Svršky jest odevzdati dlužníku, jeho zmocněnci nebo
příslušníkům jeh'O rodiny, k čemu,ž dostačí, jsou-li jim dány k disposici. .
Další péče přísluší obci, již jest proto dk bodu 143 návodu pro výkonné
orgány -o tom vy,rozuměti. Ježto. tu není nemožnosti -ohledně opatření,
pokUd je má předsevzíti soud, bylo rozhodnuto, jak se stalo.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dň

vody:

Dovolací 'rekurs hení odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor rekursního soudu, že vzhledem k! ustanovení § 349 ex. ř. je nutno, by bylo
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čeno, že zavedení umořnvacíh~ řízení ohl d

pokračováno

v exekuci a poukazuje stěžovatele na správné důvody soudu
druhé stolice s dodatkem, že uvedené ustanovení zákona, upravující zpúsob vYklizení, nikterak nebylo změněno §em'3 vlád. Mř. ze dne 25. června
1920, Č. 409 sb. z. a n;, naopak doplněno předpisem, že obec jest povinna,
nemá-li ten, kdo byl z dosavadních místnosti ,vystěhován, kam by složil .
své věci, neprodlene a řádně je uložiti potud, pokud jimi vlastník nenaloží jinak. Z tohoto nařízení nelze dovozovati, že výkon exekuce je ne- '
přípustným, dokud obec není s to, by dostála této povinno·sti. Uvedené
vlád. nař. v tomto pří1padě ani nepřichází v úvahu, jelikož povinn1T se
mlčky vzdal jeho dobrodiní lim, že nepodal rekursu do ,usnesení okresního soudu ze dne 29. srpna 1922, jímž byla zamítnuta žádost povinného
za povolení odkladu vyklizení do listopadu 1922.

O·

v,

Příslušným k umoření dluhopisu rakouskÝ'ch válečných pů,iček jest
okresní soud, v jehož obvodě má žadatel obecné sudiště ve věcech
sporných.
(Rozh. ze dne 5. prOSince 1922, R I 1383/22.)

Důvody:

Ustanovení prvního odstavce § 115 j. n., dle něhož umoření státních
obligaci a úvěrních papírů, jim na roveň postavených, navrhnouti i.est
II sborového soudu první stolice, v jehož úředním 'sídle se vedou příslušné
úvěrní knihy, má na mysli pouze tuzemské státní o:bligace a úv·érní papíry, a proto nelze ho pOll'žiti, jde-li o umoření dluhopisú rwkouský·ch
válečných pÚjoček, které nejsou uznávány za tuzemské státní obligace a
ohledně nichž se úvěrn! knihy v tuzemsku nevedou. Tím však není ře-

•

vůbec jest vYloučeno; platí tu sPÍŠe ustano
,~~ ~~cek, v tuzemsku
j. n., dl~ něhož: není-Ii t', jiného předpisu ver~ c, vr!e o ~d~!avc,e § Il5
povolenI amorÍJsace pří ',6šný:m J·est soud' jP
~morkova~l l1zem a pro
'I ."
/.
o tresm, u tereho strana d
ma lanCI se umOření, / čase žádosti má
b'
' 0sporných, zvláště k-' /ž umoření má účine~V:UJ o ,et'cn y soud ve věcech
, dl'
, "
Jend
v 'uzemsku
toho
U\8 eno, p y ne, ze nepochybily nižší soud
,'
.Z;
' co
příslušnost dovolaného krajského soudu ,YCho bmlt~uvs,: navrh ,pro nenfrm právní názor soudu' rekursního ze v t~m e~: ze vsal~ noem s?~ráv:
tuzemsky' soud pr'l'sl "
, , ',.
to pnpade nem vubec zadny
usnym, ponev.adz Jde o CIZQZe k"
, ,
naopak založena příslušnost okresního so.udu ' ŽI~s :;tatm ?Iuhopisy;
u něhož navrhovatel má svúj obecný soud ve ~;ce u lelc., ,lako~to soudu,
Proto bylo sice zamítnouti do.v'Olací rekurs al' ,ch s~Oldnlyc§h (, 66 J. n.).
, .
I -·t·
, e zm oven e 44 odstavec
pIVy J. n. u OZl I soudu první stolice by přikázal v'
"'1"
ní:rn 'J1 soudu ve Žluticfch.
'
" e e Dns llsnemu okres-

Čís. 2073.

žádost o umoření rakouskýcb válečných půjček vznesl žadatel, bydlící .
v obvddu okresního soudu ve Žluticích, ll' krajského soudu v Chebu, jeuž
žádost odmítl pro nepříslušnost soudu, aniž uvedl bližší důvody. R ek u r sní s o u cl usnesení potvrdil. D ů vo d y: Podle § 115 j. n. náleží
urnořenístátních dluhopisů a úvčrních papírů, jim na roveň postavených,
sborovým soudům prvé stolice, v jichž úředním sídle knihl úvěrní jsou
llvedeny. Rakouské vále'čné zápu}čky nejsou dluhem Oeskoslovenského
státu, kterému převzetl jich ani mírovou smlouvou nebylo uloženo. Jde
tedy: o cenné pápírycizozemské, důsledkem čehož se vedou úvěrní knihy
ve Vídni u odborné účtárny L (sdť0lení min. lin. ze dne 30. září 1920,
čís. 87.161-27.263-II!4 a řiditelstvi stát. dluhu v Praze ze dne 26. února
1921 čís. 85). Bylo proto návrh na umoření těchto papírů odmítnOuti.
Stížnost jeduvodnou jen potud, že mělo býti napadené usnesení podle
§ 428 c. ř. s. odůvodněno. Dalšímu návrhu nemohlo býti vy.hověno, neboť
§ 28 i. n. přeclpcikládá, že k vyřízenído!yčné záležitosti je tll'zemský ,oud
věcně 'příslušnýrn. Předpokladu toho zde není, ježto, Ide, jak jíž řeČeno,
'0 cenné papíry cizozemské (viz též sdělení ministerstva spravedlnosti ze
dne 26. března 1921, čís. 33.962/20).
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, zároveií však
nařídil prvému soudu, by postoupil návrh okresnímu SOUdll ve Žluticích
k příslušnému jednání.

Y

dluhopisů, tudíž i dluhopisů rakouských v'ál~č~~ ~lzo~e:11Ských státních

Čís. 2074.

Zajištění pudy drobným
cht'"
(,
čís. 318 sb. z. a n.).
pa Yrum. zakon ze dne 27. května 1919,

~okud ide o Pacht louky a o kup luční úrody Pacht
nem pachtem v právním smyslu.
.
"výtěžků půdy"
mozh. ze dne 5. pmsince 1922, R I 1386/22.)
Sourlprvéstol"

'tl

-'

.

měl požadované louky ~c ~",~I~t::1 n ~~z;d~v,adcí n~r~k pachtýře, ježto ne-

Rek u r sní s o II d l ' "
, y rz az oroene kupoval z ní úrodu
hodným' t ·
pac ltyn pozadovací nárok přiznaL D ů vod Y' Roz~
h'd' les pIa Posouzem pachtovního poměru že stěžovatel i 'eh' , d
C II ce seno a -otaVIL rok co rok
~ I t k.'..'<
J o pre intenci zákona o dlouhodobÝch ~a h~~'~ ~ hdlh, a nezáleží při užití a
sklizně nabyli smlouv ' .'
pac ync, na tom, zda tohoto práva
pro
platnou
z ~ 1! 7 odstavec druh'
',>
,.
yva. s a ne vrdno
výtěžků nemovitosti. y ex. r., ze zakan zna I propachtování pouhých
Nej
-"
V Y s S I "s ~~ II d zrušil usnesení nižších soudů a uložil prve'mu
'
d
sou u, by doplne nzení, znovu rozhOod:.

Vžťy

skliz~ň tOho~~te~~~~n~~~~, ~~~, ~e:~t °č~~~~í b~i ~moluvtOltl

Důvody:

Nedokonale řešena byla otázka zda ~d
_.
roční pwdej trávy. Tu neposoud'l' . k . ' ~ () pach! CI P~uz: o každoJest otázka těžší
7'
}
re_ ursm s~~d vec spravne. U loukv
lávání půdy nýbr~ef ~r~~~'I' PJoenetvl·~dz tlu tP~ prIPadě odpadá nejen vzdě''s lze V as mk sám půdu OP
~ ~
P:. ;,l1:ech .vYPleňuj,e, krtkiny rozhrabuje', kořánl kJ.ovin 'vůk~~~?~1Va'kna
P~va a pudu hnOJI, Jest to zřejíně,pouze proďe' trá
' IC vy o;
prenec~á za jistou .cenu o.sobě třetí, byf se ta~' ,', VY,. kdyz se s~hzen
~~ ,~o~ava z por,ov,n~ní § 1091 s předpisy §§ 1275 ad~I~7~ ::fdo;~c~. ,T~
( yz opracQvavallI a mrvení se neděje, ježto ho, jak u 'd~~r~chv~~k
"

,

>

, I •

v
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bý'vá, snad

vůbec ~~~.~~:pe~:t'~'!"~~Bf~~~*'~I!~~~~~'tg~_~

snad není dosti dbalým, může i tu býti dostatek .
souzení věci, tak na př. když se sice sklizeň kaidoročně přenechává třeba
i téže třeti osobě, avšak vždy za cenu jinon, odpovídající právě úrodě
'0ho kterého roku, bude tu pravidelně pouhý prodej trávy a nikoli pacht
pozemku. To se již při výslechu, stran mělo vzíti na přetřes a bylo by
pak vyšlo na jevo,že vlastník 'Pozemku jest na stanovisku, které teprve
stížnost dovolací podrobně rozvésti má pHležitosl. Tvrdí, že farář sám·
opravy na louce konal a, kde nebyla zavodňována řekou, louku hnojil,
trá vu pak že prodával až phmo před sklizní, kdy uchazeči. už viděli, jaké
množství trávy se urodilo, a konečně že ji hlídal hajný a nikOoli ten, kdo
trávu potom úplatně získal. Jen ještě třeba udati, jaká byla cena v kterýCh letech. Rekursní soud ovšem odvolává se na § 111 odstavec druhý
ex. ř., který mluví o propachtování pouhý-ch výtěžků nemovitosti. Avšak
i kdyby to byl pro-pacht ve víastním slova smYslu, přece by nestačil,
protože požadovací zákon vyhledáVá k požadovacímu právu pacht po~
zemku samého (§ 1 odstavec prvým třetí) a nestačí pacht jeho výtěžků,
pročež zákon důsledně také vyžaduje, by pozemek "obděláván" byl pachtýřem sa;m'-,m, a nestačí, obdělává-li jej vlastník a »pachtýř" jen klidí.
A IÍřes tento raq;dí1 lze se přenésti tím méně, když sám § 111 odstavec
prvý ex. ř. mluví napřed o propachtu nemovitosti samé a teprv' v odsta vci druhém o propachtu jejkh výtěžků. Ale pouhý propacht výtěžků,
t. j. propacht, kde prácci na docílení úrody věnuje sám vlastník a pachtýř
pouze klidí, jest propacchteml jen v nevlastním a nepmvém smyslu slova,
odporuje! to pojmu pachtu v § 1090 obč. zák. vytýčenému, a spacdá
správně pod obyčejný kup dle § 1275 nebo dle rozličnosti případu pod
koupi naděje dle § 1276 obč. zák Pojmová anomalie § 111 odstavec druhý
ex. ř., převzatá sem z min. naŤ'. ze dne 28. říina 1865, čís. 110 ř. zák.
čl. IV. lil. b) o výsadách ústavů pod dohledem státní správy úvěrní
obchody provozuiících (ústav muže »jednotlivé neh v'eškeré výtěžkY
sekvestrovaného statku veřejnou dražbou propachtovati«), kamž zase
Dřevzata byla ze starších statutU bankovních (zná ji na př. statut priv.
vše-ob. rak. ústavu pro úvěr pozemkov~T vyhlášený výnosem min. ze
dne 1. čer'vna 1864, čf'S. 49 ř. zák. čl. 113 a 119) spočívá na obecném způ
sobu řeči. Při úplatném přenechání práva vYbírati jisté důchody, ať soukrnmé, ať veřejné, mluví se právem o jich Pf,onájmu, na Dl. o pronájmu
cla, potravní daně a 'pod. Avšak poněvadž výrazů »pronáj.elmw a »p1'opacht« užív~ se v obecné mluvě střídavě a současně, nastává velmi často'
záměna i v technické mluvě právnické, zvláště' když mez obou ústavů
jest v praxi skoro nerozeznatelná, i setkáváme se se záměnou nejen v právních listlnách, i notářských, n}Tbrž i v zákonech, a to pravidelně tak, že
»pacht« vytlaČUje »nájem« R zabírá jeho místo: Tak se mluví' nejen o -propacbtování důchodu, nýbrž i rybolovu a honitby (§ 334 a 340 ex.
dokonce i o propachtování sadu, ačkoli úplatné získání ovoce na stro·mech jest pravidelně zcela zřejmě koupí, a nespadá tedy aui pod pojem
nájmu. Při zemědělských pozemcích· však rozeznávání jest velice důle7;ité
a v požadovacím zákoně ,dokonce rozhodné: požadovací právo nevztahUje
se nejen na pozemky, jichž úroda] je předmětem ko-upě, ale ani ua pozemky,
jež byly pouze pronajaty, jako na př. za skladiště dřiví, nýbrž jen na půdu
ve vlaslnlm a pravém slova smyslu propachtovanou.

n,

Čís. 2075.

Náhradový zákon ze dne 8 dUlma 1920 ..
Ku přípustnosti V~llovědi ;tačí.
'. CIS. ,329 s~b. z. a n.
Soud, rozhoduje o výpovědi nemůŽ::koznam~mo o prevzetí bYlo podáno,
vzetí. Padne-li pOzději Poz~ámk
'b oum(ati d!1vod!'os! oznámení pře
účinnosti i "VÝPOVěď.
a za oru oznamelll prevze,tí), pozbývá
Předměty VY'Č""~ v § 3 lit a) záb'
.§
.. •
dlouho zabrány, pokUd výrok~m S.' ~ak. a
20 pr~del. ~ák. isou tak
ze záboru VYloučeny nebo ProPuště;;.tmho pozemkoveho lIřadu ne'byly

°

(Rozh. ze dne 5. p;osince 1922,

I~

I 1387/22.)

Usn~sení o k re sní h o s o II d u " . .
"
zabraneho maietku doručena V}'
c,/~'~ byla hospodancimll vlastníku
hoto majetku, bylo rek ll'r s n t~ves tatulho pozemkOVého úřadu z to~
s o u d nevyhověl dovolacímu rekllrsu~ u cl e m potvrzeno,. Ne j v y Š š í
DŮVOdy:

Dle § 20 náhr. zákona v doslo
" vu nc:.ve1y ze ,dne 13. července 1922,
r?zho,doval, přísluší proti ~~ p~~~~a, k~!z relmrsm s.oucl cíne 6. října 1922
trc;lO ustanovení zákona t~;o
I .sttzn?;t Je~, z d~vodll,o ž~ nebylo še~
ovsem tomu bylo v duchu'
o, vy?ove I" tedy predPlSu S§ 12-25, a
původního doslovu, ačkoli fo sr dVn\llOJatem sm~slu zákona tak již dle
tedy v rámci stížnosti zkoumat' am v.' slovného vyrazu nedošlo. Dlužno
předpisů porušen. I. Dle § ~/ Jon, ZQ~p by! při výpovědi některý z těchto
pověď jen, když návrh na O;~/, zn. l,-h?z zakona múž,e h~~ti dána vý-byly již u soudu podány ne~o "mku z".boru ne b o oznámení dle § 2
sledkem! tohoto předpisu jsou niÍ~'t~aro~,~11 s "výpov~di podávají. Již uáve VÝPovědi bYlo tvrzeno le pl Y. s lLnos~l bCizduvodny, nebol: a) Již
dříve, v rOce 1921 toho ,ti~
t °lznamk~ z ab o r II byla provedena již
,~ zova e" ve strznostl nCl)
'1
'1'
d
vz hl ee'm
k tomu že v dob ~
. t'"
.. opre a Q wzno to tedy
yslu
možno Jen k námitkám Her' ret,~oJa em su::
a duchu§ 20 PřiJ'lížeti
B '1 r " k '
' , . e s Iznost up1atnuje· POkládat'
b
Ji - 1 vsa zabor roznan;enán rrf II
.
~)
,
1 za ezesporné.
leprv tázáno bylo-, zda podáno 'OZ~O,l a v7~oved podana býti, aniž by se
vzetí, nebo! tato druhá alternaťv.n,lamdeD!, kle § 2, t. J. o zamýšleném přeI ~··d
PO mm a vy'pove'dl' II e- PrI]
'''de l.lZ
". vubec
na 1"d
a lll, kdyz• splněna prvá 'I
a
Visy, vztahující se na toto c~zn:llepr~J j~UI te~y také vůbec na řadu před'
men
citova:né §§ 5 a 1] z'b z'lk d,r
ee y S 2 n. n. náh!'. zák. a v nich
tedy už pro-to 'v~ecky' nám;'tk'~ ev. 5 toh~to ci,t0vaný § 10 téhož a jsou
" k .
s vYv"zovane z techto
• " . ,
,
b') Avsa
1 kdyby na oznámení'tom'seš
.
preQPl~l1 nemilstny.
nebo současného návrhu na n ' l 1)10b (t. J. kdyby poznamky úboru
to, že § 23 náhr. zák cituie § ~ ~,~)Y, o, yly by t~ke l1emistny. Nebo!
o~ět §§ 10 a 11 téhoŽ, ne~'PI~avfíu~:Oj~Š~ě t~n~~ezasc ~ ~ z.áb. zik a tento .
vsecll těchto zákonl1ých míst st 1 . ,I ~ak, k zaveru, že předpisy
§ 23 'h
'
a y se hmto retezem ' ( '
na r. zak. a že tedy, byl~li někter'..
• CI aCI SOll'Castkoll
i teuta § 23, tedy jeden z předpi . '5 .Y z 111ch P?f1lsen, je tím Porušen
lest připustna. Neboť § 23 nlhr szl;k'S 12-:-t 25, §Dro JIchž nešetření stížnost
' c . ar. neCl uJe
2 v tom'umys1'u, aby tím
.
· . rOzhodnlltL IV.
ClVIlnl

čís. 220 sb. z. a n., která Y

o

§,

Vo

72

1138

1139

obsah ieho do sebe .
.
místo ~značenÍ »oznámení zamýšleného př:evzetí« užito zkratky
mení dle § 2«. To plyne nejen z porovnání púvodního doslovu § 23, kde
citace § 2 ještě nebylo, s novým doslovem, nýbrž též ze smyslu Jeho
předpísu: nepraví nikterak, že podmínkou výpovědi je, by tu byly zá.konnlO předpoklady oznámení, nýbrž klade důraz j,en n~ jeho p o ~l a ni,
ř\:a
že výpověď nesmí po-dána býti dříve než oznamelll, a stanoVl tedy
1
p ou'ze Č a s o v o li mez, kdy "teprv výpověď ,podána bii~i. m~že, sice~ "že
by byla předčasna. Podmínky oznámení, zejména tedy, deJe-h se ~a :,ce:
l~mI výkonu práva v § 5 záb. zák. vytčeného, L j. za účelem. pndelem
půdy (kam § tento podřaďuje i propuštění pildy "ze, záboru dle § 11),
pokud se týče za Ú'čely citovaného. v něm § 10 tehoz zakona, t. J. a~y stat
sám půdu podržel pro účely 'všeobecně prospěšné - ndze ~edy pn roz:
hodoviní o výpovědi zkomrati, k tomu ona eitace neopravnuJe:Pa~a-h
by ovšem v případě a) poznámka záboru po,kud se tjiče v y[Jp~~e b)
oznámení převzetí, nebo po případě i ta i ona, pozbyla by ovse};, uSmk~
i výpovčď, neboť je siee po,dání výpovčdí a tu?íž i 'kl~dné vynze~1 J~!l
podml'něl1o pouhým podáním návrhu na poznamk~. zaboru (ozn~cell1~
zam1ršleného převzetí), ale, má-li ta podmínka mltl ,smysl: mu~~ se Jl
rozuměti tak, že se předpokládá, že podání povede k 'vysledkum, "zaKonem
obmýšleným, a že tedy, selže-li podání, padá i výpoveď. To. ovsem bude
med uplalně-no býti, až kdyby na základě v~Tpovčdi zavedeno ~n}o ?xekuční hzení [§ 20 (3) n. zn. l1áhr. zák], nikO'I'i zde, při zkoumam v,Ypovědi kde zákon za podmínku položil pouze podání návrhu na poznamku
záb;ru (oznámení převzetí), tedy moment či~e fOT:nál~í. Po~ě;adž ,záko?
výslovně zapoclm,nku výpo'vědl klade pouhe soueasne "po?am oznamem,
neprávem stížnost dovozuje, že se vyžaduje jeho doruo':lll a to ~okonoe
předchozí. ~. 3 lit. a) záb. zák. a' § 20 příd. zák. neJSou doteeny v §§ 12-25
náhr. zák. ani nominelně, neřku-li věcně, a json tudíž uámitky zpioh vy-

vozované rovněž docela nemÍstny. Stížnost jest na omylu, u:a!lC za to,

že předměty, v těchto předpisech v.l'tčené, jsou již po san;ém zák~n~
ze zábom vylowčeny, neboť, jakmile něčí pozemkovy .maJe,ek j]od~eh~
záboru (§ 2 záb. zák.), je zabrán všeoek bez vyji~ky (§ 1): o V!IOUC~~1
piředmčtů:; 3 lit. a) záb. zák rozhoduje dle § 7 'CIS. 1 a) §" I} ,o. : Z~K.
o. poz. úř. Státní pozemkový úřad zrovna tak ja~o ? pro-pustelll ;ymery
dle § 11 záb. zák, a json tedy předměty ty a 'vymera tato za~rany tak
dlouho, dokud výrokem Státního pozemkovéh~ úřadu, vylo:,ceny ,ncb
propuštěny nebyly, a § 20 příd. zák. nestanovl, mc Jmeho ne z, p~dmmky .
pro propuštění památek a ploch s přírodními krasaml mImo v~meru §, ~ 1
záb. zák, ale výpovědi čeleno 'by mohlo býti jen, kdyby neslo o pmu
zabranou (§ 12 náhr. zák).
Čís. 2076.

Neučinil-li p-rodatel po té, když kupitel octl se v prodlení, o zboží"~pa
tření ve smyslu čl. 343 obch. zák., jde na jeho vr~b. co se nC,Zd'B!.' S~
zbožím stalo. Prodej dráhou dle čl. 81 žel. dopr. r. nelze pok'ladatr 7la
prodej ve smyslu čl. 343 obch. zák.

(Rozh. ze dne 5. prosínce 1922, Rv I 157/22.)

Žalobce z8,slal .%alovanému_Qr8hcu zásilku soli. Žalovaný zásilky nepřijai, načež byla prodána dráhou. Žalobě o zaplacení rozdílu- mezi kupní
cenOH a výtěžkem prodeje, jenž bYl žalobci \'ydán dráhou, bylo obě ma
II i ž š í m i s o II d:v vyhověno. N e j v y Š Š Í s o II d zrušil rozsudky ObOll
nižŠích soudů a vrátil věc prvému snudu, by o ní znovu jednal a ji rozhodl.

0 c - - . __ .. '

Důvo.dy:

Nižší soudy stojí na stanovisku', že žalohkyně, odcvzdavši sůl k dopravě dráhou, splnila svůj smluvní -závazek, že žalovaná nebyla oprávnĚna, by odepřela, zboží přijmouti, á že tudíž jde na její vrub, bylo-Ii
pak dráhou se zbožím nakládáno tak, že toto jednání mělo v zápětí ztrátu
zboží. Tomuto mínění nelze přisvědčiti. Žalovaná, prohláshrši že ne,při
jímá zaslallého jí vagonu soli, octla se v prodlení s přijetím zb~ží. Z toho
vznikly žalobkyni práVa! a povinnosti v čL 343 ob ch. zák. vytknuté' neclitěla-li zboží vzíti zpět do vlastní úsehovy, hyla povinna, by buď uložila zboží na nebezpečí a útraty kupitelovy ve veřejném skladišti neb
u OSúlJY !fetí, ancbo by zařídila jeho prodej způsobem, v čL 343 obch.
zák. upraveným. Jakmile tedy žalovaná dráze oznámila, že oďmítá avisovaný jí vagon přijmouti, bylo na žalobkyni, by firmou Sch. kte~á na
nákladním listě hyla jako odesílatel označena, dala učiniti vh~dné opatření ve smyslu čl. 343 obell. zák. Jelikož to opominula jde na jedí nikoli
oa, vruh .ž,:lované f!rm~, co se později se zbožím stalo'. Pokud Id; o pomer mc,:'. zalobkym a zalovano,u, jest zecla lhostejno, zda dráha při pl:Oq"JI ~bOZI s,e zachovala poclle předpisů § 81 žel. dopy' ř. čilí nic, neboť
~adn!m zpusobem .nelze prodej, dráhou provedený, pokládati za prodej
dle ~I~ 343 oboh. zak .. předsevzatý na účet žalov.ané fir'my. Žalobkyně
nem,uze Se- dovolávatí ani ustanovení prvého odstavce čL 348 obell. zák.,
poneva::i'ž žalovaná zh,?Ží nepozastavila, nýbrž prostě dráze oznámila
že vagonu nepřijímá. Zalované nebyl nákladní list vydán a nemohla s~
ani o. uschování zhoží starati. Z u'vedeného vyplývá, že ztráta zboží
vrodcJem dráhou jde na vrub žalobkyně, a že tato na základě kupní
smlOllv:v ne.mJlž.e po žalované zaplac-ení zboží žádati. Dúvody z nichž
nižší SOudy žalobě vyhověly, tudíž neobstojí. Žalóbkyné uplatňo~ala však
jako další důvod žalobní, že žalovaná, obdrževši fakturu ze dne 23. září
1921, se zavá-zala, že ji zaplatí. Tímto žalobním důvodem se nižší soudy
nezabývaly, ježto, posuzujfce věc, po stráhee právní ne.správne nepokládaly skutečnosti, které strany v té příčinč přednesly a dúkazy Jež o nich
nabídly, za závažné.
'
Čis. 2077.

/( žalobě dědiců, by bylo zjištěno; že spoludědic jest nehodnÝm dMi'i
z~~tavite1i,,,~~ test z dědického práva vyloučen a že Se jeho dědická
prrhtaska nepfluma na soud, se nevyhledává, by byl zvláště tvrzen
a prokazován práVní zájem Ua brzkém nrčení.

P?

(Rozh. ze dne 5. prosince 1922, Rv I 345/22.)
, Žaloba sl~ora uve,deného žádání byl,a obě m.a II i ž š í!TI i s O< li cl' y zamltnuta, o d vol a e 1 m s o ude m proto, že žaloboe netvrdil anepro72'
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kázal p r á vníh o záj:mu niaa:-nfZl'érif'zm:tt'lll.TI-nv:yšn-s-D,nr-z1'tciib""tt'~
padený rozsudek a uložil odvolacímu soudu, by pomina použitého zamítacího dúvodu, znovu o odvolání rozhodl.
Důvody:

Již ze žalobního náwhl1 patrno, že jde o zjištění poměru dědického·,
plynoucího z práva rodinného, o zjištění zákonného práva dědického (Vyloučení z něho), o odstranění rozporu dědických příhlášek ze zákona
k tomu účelu, by dědictví konečně mohlo býti odevzdáno dědicům oprávněným. Z p'ovahy tohoto sporného 'Poměm dědického plyne. již o sobě
zvláštní zájem a to obou stran na tom, aby tento poměr co nejdříve byl
zjištěn a v projednání pozůstalosti mohlo býti pokračová·no, a není proto
třeba, by tento zvláštní zájem na brzkém zjištění bYl ještě zvlášť žalobci
tvrzen a prokazován.
Čís, 2078,

Kupllel, jenž (před 1, lednem 1917) převzal na srážku z kupUí ceny
osobní a ua nemovitosti hypolekárně váznoucí dluh prodatele, jest vůči
němu 5mluvně zavázán, dluh vyrovnati, a ručí mu za veškeru. škodu
z nesplněni tohoto závazku,
(r~ozh. ze dne 5. prosínce 1922, Rv I 372/22.)

Antonín K:. prodal v roce 1908 manželům tfynku a Vilcmíně L-o·vým
nemovitosti za 27.000 K. Dle odstavce 111. smlouvy převzali kupitelé na
nernovitostech váznoucí pohledávky spořitelny 18.000 K a 7.000 K, jichž
osobním dlužníkem byl prodate!. Roku 1909 prodali manželé L-ovi nemovitosti Marii N-ové, proti níž v rOCe 1915 vedla spořitelna exekuci dražbou
nemovitostí; z nejvyššího podání dostalo se na pohletlávky spořitelny
částky 14.571 K 8J h. Zbytku pohledávky domábela se pak spořitelna
na Antonínu K-ovj sporem, jejž vysoudila, na',čež Antonín K. žaloval manžele řlynka a Vilemínu L-ovy na zaplacení toho, k čemu byl Y'přecl
chozím sporu odsouzen včetně útrat, jež vzešly mu sporem .a excku-cí.
Procesní soud prvé stolice žalobu' zamítl. Důvody: Smlouvou trhovou z roku 1908 'Pokládá soud za zjištěno, že žalovaní hypotekární pohledávky spořitelny převzali na srážku z kupní ceny, nikoli
tedy ku place'ní a tlm méně, j'ak ža10ba uvád'Í, k sa.moplacení a samozúročení. Žalovaní stali se pouh~,mi dlužníky hY'poteikámími, s vlastnictvím parcel převzali ve smysln § 443 obč. zák. i knihovní dluby a neměli jiné p-ovinnosti, než snášeti po případě exekuci na nemovitosti. Další
. povinnost a závazek bylo by lze založiti zvláštní úmluvou, a však tqkovou
žalobce ani netvrdí. Dle obsahu trhové smlouvy z doby před 1. lednem
1917 nedošlo ohledně hypotek2rních pohledávek k úplné asignaci, neboť
hypotekární věřitelka (spořitelna) k této asignaci nepřistoupila a také po
exekuční dražbě zavazených nemovitostí na žalohce, jako osobníbo dlužníka žalnbou se obrátila ~§, 1400 a 1402 obč. zák. 'p'rvotní d'Oslov). Ježto
tuc1íž žalovaní dalších závazků než jakp hypotekární dlužníci nepřevzali,
bylo žalobu jako neodůvodněnou zamítnouti. O d vol a c í s o u d ža-
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lobě vyhověl. D ů vod y: Prvý soud poukazem ml obsah smlo,uvy popírá, že žalovaní převzali pohledávky spořitclny ku placení, a zamítá

žalobní prosbu proto, že žalovaní se stali pouhými dlužníky hypotekárními a neměli jiné povinnosti než snášeti po případě exekuci na nemovitosti. Při to:m ovše-ffi uznává, že trhovou smlouvou nastala m'czi stranami neúplná asignace, ježto hypotekární věřitelka k ní nepřistoupila.
Tento n"ázor sdí!í i soud odvolací, dospív:i však právě na základě toho
ž~ ~patľuJ.e v p~-e::z~tL dluhu žalovat:ými aSignaci, byť i neúplnou, k 'zá~
verum podstatue Jlllym než soud prvý. Okolnost, že žalovaní koupí pozemků ~e st~1i dlužníky hypotekárními, má vÝznam pouze v j.ich poměru
ke spcmtelne, která jich za oso'bní dlužníky nepřijala, avšak o tento
pom~r se v tomto sporu nejedná. Ve sporu jde o právní poměr, založený
kupvnt smlOll';rou mezi žalobcem a žal,ovanými. Žalovaní, převzavše na
sra~ku !'upm ,ceny pohledávky spořitelny v obnose 18.000 K a 7.000 10
s pnslu:,e!,stvlm a ponecbavše si z tohoto důvodu, z kupní ceny 24.412 K
97 tl, Je: zal obce v době uzavření kupní smlouvy na. ony dvě pohledávky
b?l dluzen, ~ře,vzali tím -oproti žalobci závazek, že zaplatí tyto' pohleda;ky na mIste, žalo~ce jako osobního dlužníka a to tak, aby žalobce
~v!eh do.savadlll.c11 zavazků opr?ti hypotekární věřitelco byl úplně spros~en.
vypl,y,va z ustanovení § 1402 obč. zák. (pův(Jdní doslov), podle
n;hoz! l:euplna ~SlgnaCe víž~ strany, které se spolu sbodly, tedy v tomto
pnpade zalovane Jako aSlgnaty oproti žalobci jako aSignantu. Zalovaní
ruel tedy v tét.o příčině žalobci z poměru obligačního osobně za to že
dluhy," na srážku kupní ceny převzaté, místo něho zaplatí a zoópovidají
za veskemu škodu, která mu vznikla nesplněním převzatého závazku,
To jest také včcně odůvodněno tím, že žalovaní si ponechali v ruk0l1
z kupní c~ny čá~tku 24.412 K, která právě odpovídala výši dluhů, žalov~nyml prevzatych, neboť jinak by žalovaní v tonl případě že od své
n~stupkyně obdrželi plnoUl hodnotu nemovitostí, byli o oněch 24.412 10 bezduvodně obohaceni na úkor žalobce, který přes to, že v rukou žalovaných. pon~~hal úhradu na zapravení dluhů, jimi převzatÝch, mllsL by zaplatlh rytez dluhy ze svého ještě jednou, což by bylo zřejmě nespravedhvo .. tum není sporu, že žalovaní smluvního závazku oproti žalobci
nesplmh, což mělo za následek, že žalobce byl nucen zaplatiti iako osobní
dlužník spořitelně ve'škeré pohledávky, s nimiž tato' v exeku~ní111 řízení
pr-oti Marii N-ové vyšla na prázdno, byv k tomu donucen rozsudkem
ze d~~ 9~ prosin,?e 1919. Tyto hypotekární dlužnicí 1\1arlí N-ovou pokud
se ,tyC~ zalovanymi neuspokojené pohledávky činí na jistinách, úrocích
a uroclch_ z pr~dlení do 17. března 1920 celkem 15.257 l\ 22 h. Zalobee
zaplahl.vsak nejen tento peníz, nýbrž utrpěl další škodu tím, že následkem
prodI~?l, strany žalované musil zaplatiti útraty sporu, útraty exekuční
a dalsl u.traty celkem 1417 K 19 h, dále rozsudečné v doznané výši 128 K
16 h a. u:raty sr:oru i exekuční svému vlastnímu zástupet 954 K: 18 h.
Uhrnna skoda ~zalobcova z nesplnění závazku žal0ValJ}'llli činí tedy
17.756~ K ~O h. ZalovallÍ ruČÍ žalobci za veškeru tuto škOdu a jmenovitě
za .~eskere utraty sPoru a exekuce v oněch 17.756 K 70 h ohsažené. Jak
totrz dopisem Dra Richarda F-a ze dne 19. prosince 191 q zjištěno, stáli
Jeho khenÍ1 liynek a Vrlemína L-ovy se zřetelem na odůvodnění rozsudku
zems!(~ho s~udn ze dne 10. března 1917 na stanovisku, že mají-li svým
postlZmm. narokem proti Marii N-ové zvítěziti, mohou postižní nár,ok:i
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Antonína K-a uspokojiti jen na základě rozsudku, ktereho si Antonín' K
proti nim vydobude, a ,že předpokladem tohoto rozsudku jest, aby si spořitelna vymohla rozsudek proti Antonínu K-ovl jako osobnimu dlužníku.
Dr. Richard F. dokládá v témže dopise výslovně, že za' tohoto stavu
věcí je v zájmu všech stran, aby spor u krajského soudu, který, jak
nes parno, byl zahájen, s největší' rychlostí a úsporou útrat byl )lreveden.
Z tohoto dopisu vyplývá nad-e vši pochybnost, že strana žalováná uznávala sama SVOll postižnÍ povinnost splniti bez žaloby, mají.c za to, že si
zachová své postižní nároky proti Marii N-ové jen ŤiI'l, zaplati li Antoninu
K-ovi n,a zá'kladě rozsudku manžele L-ovy ku splnění postižni pov;nnosti odsuzujícího, Žalovaní zavdali tudíž přímo podnět k tOlEU, by sporné
řízení prnti Antonínu K'-ovi bylo provedeno a, jak zjištěno podáním' ve
sporu onom, sami ke sporu jak·Q vedlejší intervenienti 'přistoul1W. Tím je
prokázána povinnost žalovaných k náhradě veškerých útrat, jež Antonínu K-ovi provedením sporu toho vzcšly, Kdyby žalol'aRí byli jednali
důsledně ve smyslu do,pisu ze dne 19. prosince 1918. byli by' nahradili
Antonínu K-ovi nejen vše, k čemu byl rozsudkem .te dne 9. prosince
1919 odsouzen, nýbrž i útraty, jeho vlastním zastoupenim vzcšlé, Avšak
žalovaní, změnivše své stanovisko, placení odmítl1, a tím zavinili, že žalobci byly způsobeny ještě útratyexeknční, jakož i další iiné útraty v dopise ze dne 18. března 1920 vyúčtované. Jsa-u tedy povinni žalobci i tuto
škodu nahradili. Žalobce dokázal. že mu nesplnčním závazku, žalovanými
v kupní sm~ouvě ze dne 17. července 1908 převzatého, vzešla škoda
17.756 K 70 h a bylo na žalovaných, aby prokázali, že nesplnění smluvního závazku nestalo se jejich vinou (§ 1298 obč. záLl. Toho žalovaní
ani netvrdili ani -nedokázali. Žalovaní se -omezili na pouhé prohlášení, že
by v nejkrajnějším případě z<,žalovaná pohledávka mohla přijíti v úvahu
jen číslicí ku cíni příklepu, po připadě rozvrhového usnesení se jevící,
kdežto, 'co nad to jest, že by v žádném. případě nemohlo b~Tti přisouzeno.
Tvrzení toto nebylo stranou žalovanou ničím opřeno, je tudí'ž pro spor·
bez právního významu a stauovisko, prohlášením 'zaujaté, padá při skutečnosti, že strana žalovaná až posud své smluvní :p~)Vinllosti nevyhověla
a tím sama veskeru škodu, žalobci vzešlou, zavinila.
Ne j v y Š š í s o II d ne.vyhověl dovolání.

Je rozumčti Pouze převzetí hypotekárního závazku, není rozumné opory,
naopak příčí se jejicll stanovisko přímo citu spravedlnosti. Vždyť takové
převzetí dluhu děje se pravidlem ve prospěch :<upitele, by nemusil celou
kupní cenu hotově platiti. Kdyby ji vyplatil, zaplatil by pro datel dluh
z kupní ceny a byl by prost dluhu viIbec. Nelze seznati, proč by neměl
býti dluhu prost tehdy, když kupHel .na vlastní prospěch dluh ten pře
vezme, ponechávaje si dlužnou částku z kupní ceny na jeho úhradu,
patrně jen k tomu účelu, by dluh ten za prodate!e zaplatil. Že tím přebírá
i osobní závazek prodatelův vúči' věřiteli, o tom nemůže býti za těchto
okolností pochybnosti. Dospěl-Ii soud odvolací podle doslovu smlou·vy
k bezp'ečnémn zjištění a skutkovému závěm ohledně úmyslu stran, nebylo
třeba, by přistoupil k provedení důkazu výslechem stran v tom směru
(§ 275, 371 c. ř. s,) a nelze mu proto vytýkati neúplnost řízeni. Kupní
smlouva, ve zjištěném smyslu učiněná, víže obě strany bez ohledu na to,
jakého nejvyššího podání bylo pozděii ia prodané nemovitosti ve dražbě
docíleno a bez ·ohledu na to, zda žalovaní od své nástupkyně plnou hodnotu nemovUostí~ jimi předaných, obdrželi čili nk. tím spíše, když strany
dle ustanovení kupní smlouvy odst. IV. vzdaly se práv? odporovati
smlouvě z důvochl zkrácení nad polovici ceny· skutečné. Je proto v tomto
směru uplatňovaný dovolací důvod rozporu se spisy zcela bezvýznamným pro rozho,dnutí této rozepře. I právní posouzení této pře soudem
odvolacím je správné a stačí i v tom směru poukázati na jeho důvody.
Právní závěr jeho plyne jasně z jeho skutkových zjištění, ze smlouvy
samé, kteráobč strany váže a jejíž nesplnění se strany žalovaných
je právě důvodem k náhradě škody, způsobené tím žalobci, zejména též
ze skutkových zjištění o chování se žalovaných i po dražbě, jímž zavinili
i další útraty vzniklé po dni příklepu.
Čís. 2079.

Pokud komisiunář může dáti obstarati komisionářský příkaz osobou
třetí . .Ie li mu to volno, ručí za její výběr a jest na něm, by dokázal, že
o

mu nelze v tomto

směru

vytknouti

zavinění.

(Rozh. ze· dne 5. prosince 1922, Rv I 698/22,)
Důvo·dy:

Uplatňovan}'ch

dovoladch důvodů neúplnosti nzení". rozporu se spisy
a nesprávného právního po,souzení věci (§ 503 čís. 2, 3, 4 c, ř. s,) zde nenL
Soud odvolací ziistil obsah a smysl sporné smlouvy p·odle jejího zněnL
hledě k povaze a ú-če1u pf'&vního jednání, jí stvrzeného, zcela správně
a vystížně a stačí k jeho důvodům poukÉzati, Jeho výklad smlouvy ve
spa.rném bodě odpovídá úplně předpisu § 914obč, zák. nový doslov (§§ 1()2
a 105 1lI. (ílěí llG'vely) a vede k němu jak doslov smlouvy. tak i z něho
plyrroucíratrný úmysl stran, Převezme·-li kupitel nemovitosti beze vší
výhrady dluh váznoucí na nemovitosti na srážku z ku.pníceny a o dluh
ten za nemovitost méně vyplatí, nelze tomu dle způsobu poctivého o,bchodování jinak rozuměti, ne.ž-li, že přejímá dluh ten tak, aby dosavadní
dlužník ho byl zópIna sproštěn a že přebírá tedy nejen hypotekárni. nýbrž
í osobní závazek prodatelúv. Pro mínění dov01atelů, že tímto p,řevzetím

Žaluji"í tUz.ems'ká firma S, dala 3, ledna 1920 žalované tuzemské bance
pdkaz, aby devisovou ústřednou povolený ií přiděl dO st. 1544.11.2 poukázala na její účet na »Deutsehe Bank" v Hamburku k disposíci firmy
Sch. &. Co, tamže, ŽaJlovaná banka ,sdělila tento příkaz sv'é spojenkyni
t. j, bance Tlle Natlonal Provincial Union Bank of England Umited v Londýně, kteráž provedla přlkaz poukazem! 318.178.94 M jako protihodnoty
dO st. 1544.1l.2 při ku[su 206 na "Deutsche Bank" v Hamburku. Žalobkyně
nebyla s tím srozuměna, poněvadž poUehova'!a peníze k efektivnímu zaplacení v anglických librách a dala dopisem ze dne 6. února 1920 tomuto
svému stanovisku výraz a žádala za vrácení přídělových anglických
liber 'k dispcsici firmy li. v Liverpoolu. Žalovaná banka dopisem ze
7, února 1920, svalujíc zodpo,vědnost za chybu na londýnskou banku,
sdělila žalwiící straně, že dle jejího přání dopsala anglické bance o vrácení
liber šterlinkú k ruce svrchu uvedené firmy, což anglická banka odmítla,
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poukazujíc na nedostatečnost púvodního příkazu, jenž dle jej,ího tvrzení
nevyhovoval stálému zvyku na trhu peněžním, vyžadujícímu zvláštní
poukaz pro případ, že požaduje se efektivní vyplacení v Hné měně, než
obvyklé na místě výplatním. Žalující firma domáhala se žalobou zpčtného
vyplacení povoleného jí přídělu anglických liber proti vrácení k cisp·osici
jí daných marek jednak z důvodu 61. 361 a 362 obch. zálL, že pIíkaz nebyl proveden dle. jejího přání a strana žalovaná porušila tím I,ovirrnost
řádného komisionáře, jednak proto, že strana žalovaná dOPIsem ze
7. února 1920 přistoupila na zpětnou výměnu marek v libry šterlinků.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I ic e žalobě Vy hověl. D ů vod y: Přede
vším má soud za to, že bYlopovillností žalované, když provedení přU,azu
převzala a dle s.tavu věci jí přání žaluj,íd strany po efektivním vyplacení
v anglických librách v Hambnrku známo b}·ti musilo, by sama od sebe
zařídila vše, 00 k účelnému proyed'cní pHkazu v intenci přikazatclově
. dle cizozemský·ch zákonných předpisů nebo dle zvyklostí peněžn'ho trhu
bylo nutno, a :rakli to opome.nula, dop:ustila se poruše'nÍ povinné péče
řádného obcho.dníka, musí nésti toho diisledlcy a vrátiti tud.íŽ straně žalující požadované anglické libry, ohledně nichž daného jí příkazu neprovedla (čl. 362 obch. záLl. Mimo to přistonpila žalovaná dle svého dopisu ze dne 7. února 1920 na žádost žalujíc.L strany za npětnoll výmčnu
obdržených marek v libry šterlinků a jest i z tohoto důvodu povinna
výměnu tu provésti a žalujíCÍ straně příslušné anglické libry :proti vrácení marek vyplatiti. Nevyhověla-li anglická banlw žádosti žalované
strany, pokud se týče přikazll j.í v tom-to směru žalovanou stranou dle
přání žalující strany udělenému, odepI-ela-li vyplatiti výměnou za marky
žádaný obnos v librách dle disposice strany žalující v Livepp'oolu k ruce
firmy tÍ., nezměnilo se tím ničeho na převzaté povinnosti žalované strany,
np·čtnou vý~měnu provésti a vyplatiti nyní spornou částku libeľ šterlinků
dle žalobní prosby přímo k rukám žalující strany zdc, neboť smysl nové
úmluvy, dopísy z 6. února a 7. února 1920 uzavřené, je nade vši po'chybnost právě ten, že n.ísto vyp1acených marek mají se k disposici strany
žalující vyplatiti libry šterlinků, a je úplně podřadného významu, že výplata státi se mčJa tentokráte v Liverpoolú na firmu H., j,d nebyla púvodním prodavačem a předpokládaným příjemcem angických liber,'
určených svého času za kupní cenu. fipmč. Anton G. O d'v o 1a Cí s o ud
rozsudek p·otvrclil. D ů vody: Ve věci samé jde ppuze o to, zda a pokud
žalovaná ručí za: nesprávné :provedení příkazu se strany její mandat,ářky,
anglické banky. A tu dlužno především poukezati k tomu, že přijetím rří
kazu žaLobkyně ze dne 3. ledna 1920 se strany žalované, dle něhož tato
poukázati měla na účet žalobkyně na "Deutsche Bank" v Hamburku k disposici firmy Sch. &. Co. tamže E; 1544.11.2 založen byl mezi stranamI
poměr mandátní ve smyslu čl. 360 odstavec třetí obch. zák., kterýž posuzovati jest předem dle obchodního zákona a podpůrně dlepříslnšných
ustanovení občanského zákona o zmocnění. Z toho poměru pak plyne, že
mandatář má zásadně sám příkaz provésti (§ 101G ·0'b6. zák.) a rEU,sí jej
provésti tak, jak byl udělen (čl. 361 obch. zák., § 1009 obč. zák.). Pakliže
však mandatář použije. k provedení příkazu osoby třetí jako svého· mandatáře, ručí svému mandantu dle zásady čl. 52 obch. zák. a § 1009 obč.
zák. za jednání svého mandatáře ať obmyslné ať zavinené. Dle příkazu
žalobkvně žalované měla tato v Hamburku n "Deutsche Bal1k«poukázati
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libry šterlinků, což mělo se dle znalce státi effektivnč, poněvadž mezi
bankami samo sebou se rozumí, že příkazy musí býti provedeny v té
měně, na jakou zní příkaz. Tento zněl v tomto případě na libry šterlinků,
tyto n:ěly býti v Hambllirku opatřeny .a, když tedy, mandatář žalovaué,
anglická banka, místo šterlinků poukázala do Hamburku marky, pak provedla příkaz nesprávně, způsobem mezi bankami neobvyklým. I když tedy
žalovaná příkaz, jí daný, sdělila anglické bance tak, jak zněl, a v tomto
smčru zachovala péči řádného obchQdníka, přece jen konečné provedení
příkazu, které obstarati měla, nestalo se tak, jak příkaz zněl, totiž na
opatření liber šterlinkú v Hamburku a v tomto směru ručí žalovan-á vzhledem k tomu,' co výše řečeno, za nesprávné provedení příkazu svébo
zmocněnce žalobkyní, to tím více, poněvadž ani netvrdí, tím méně dokazuje, že volbou tohoto svého zmocněnce péči řádného obchodníka neporušila, nehledě ani k t0111U, že dopisem ze dne 7. února 1920 přistoupila
na vyzvání žalobkyně, by jí byly marky vyměněny za šterlinky .
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D

ů

vod y:

Nelze souhlasiti s názorem odvolacíllO soudu a dovolatelky, že příkaz,
jejž žalobkyně dala žalované bance dne 3. ledna 1920; by] obyčejným
p·říkazem k obchodu ve smyslu čl. 360 odstavec třetí obeh. zák.. nebo!
takový příkaz předpokládá, že bylo při'kazo.vatelem výslovně stailOveno,
že obchod má býti uzavřen jeho jménem. To se nestalo. Zalobkyně
v tomto příkazu pouze žádala, by žalovaná provedla obchocl na jej í
ú ce t, níkoli jejím jménem, a z dopisů žalované na londýnsko,u banku
ze dne 5. ledna 1920 a ze dne 23. února 1920 vysvítá, že žalovaná, byl se
zmínila o příkazu žal·obkyně, přece Vystupovala vlastním jménem. Šlo
tudíž o komisi (komisi platební) p·o rozumu čl. 360 odstavec prvý obch.
zák. a platí předpisy čl. 361 a násl. obch. zák. DIe čl. 361 obcl!. zák. náleží komisionáři by, prováděje obchod jemu přikázaný, šetřil péče řád
ného obch,odníka (kterážto povinnost plyne ostatně již ze všeobecné z.ásady čl. 282 ob ch. zák.). Z posudku znalce ovšem vyplývá, že, žalované
v té příčinč pntud ničeho nelze vytýkati, pokud dopisem ze dno 5. ledna
1920, řízenÝm na londýnskou banku, prostě opakovala příkaz, daný jí
žalující finmou dne 3. ledna 1920, nežádavši zároveň, by úhrada byla
v Hamburku poskytnuta efektivně v anglických librách. Jde však o to,
byla-li ·žalovaná vůbec oprávněna, svěřiti provedení obchodu. jí přiká
zaného, někomu jinému. Poněvad'ž \T tom smčru obchodní zákonník neobsahuje žádných ustanovenÍ, 'platí ďle jeho čl. I. předpisy obecnéh-o práva
občanského. a tu p'řichází v úvahn§ 1010 obč. zák., je'žto poměr komisionářský spadá pod všeobecný pojem příkazu (mandátu). Jeť příkaz obstaravatelský jakýmsi kvalifikovaným mandátem, úplatným příkazem zvláštního drllhu (Stanb-Pisko čJ. 360 § 4. čJ. 361 § 1; - Canstein II. 209; _.
Iiahnč!. 361 § 1). Pravidlem pak iest, že komisionář má provésti obchod
sám (Stallb-Pisko čl. 361 § 1; - Car stein II. 233,; HahlT čL 361 §J). 'Pře~
nesl-li bez nutné potřeby věc na někoho jiného, od'povídá sám jediný
za výsledek. POllze v tom případě, bylo-li mn výslovně dovole,no, by si
zřídil náměstka, nebo bylo-Ii nevyhnutelně potřebí náměstka, .odpovídá
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jen potud, pokud mu lze přičísti zavinění při volbě n,ámě~tka (~ 1010 obč.
úk.). V případě, o nějž jde, přikazovatcl (žalobkyne) vyslovne nedovolIl
žalované, by si zřídila náměstka, - ale posudek slyšeného znalce ne,
dopouští pochybností o tom, že bylo náměstka nezbytně třeba. UdaU
znalec že v tehdeiší době vázaného hospodářství s devisami nemohla
žalov~ná banka iin~k opatřiti anglické libry, než prostřednictvím anglické
banky, když i devisová ústředna týmž způsobem je přidělovala;. - , P?lmd
se týče, že v lednu J 920 byla vyloučena mlOžnost, poslatl anghcke Hory
z Prahy do Iiamburku, a provedení příkazu mohlo se státi jen tak, .že
byly anglické libry poslány z Anglie, nebo v Anglii dány k dispoSici,
kteréžto posléze naznačené eventuality však žalobkyně původně si nepřála. Zbývá tedy jen otázka, lze-Ii žalované přičísti za,vinění p!) volbě
anglické banky jakožto náměstka. A tu vyskytne se otazka dalsl, koho
:-tihá v tom případě břímě průvodní: zda totiž žalovaná musí prokázati,
že se při volbě náměstka nedopustila nedopatření, - či zda náleží žalobkyni důkaz, že žalovaná při volbě náměstka nešetřila náležit~ o?atr:
r'~)sti. V L příčině nelze 'užiti ustanoverní ~, 1296 obč. z.ák., dle, nehoz ma
'e v pochybnosti za to, že ško-da vzešla bez viny jiného, tak ·že ten, kdQ
tvrdí takové zavinění musí je dokázati; - nebo! zmíněná domněnka platí
j m při škodě z činů ~ed·ovolených. Platí tu před.pis § 1298 obč. zák., jenž
stanovÍ, že kdo předstírú, _že nem·ohl závazku svého-, vzešl~ho ze srmlOl1VY
nebo ze zákona splniti pro překážku beze své v.iny, povinen jest to do,
kázati; a v nad.ce jost uznáváno, že tato zásada platí zejména též pro
mandatáře a komisionáře (Staub čl. 282 § 8, Staub-Pisko- čl. 282 § 8; Canstein II. 67). Žalovaná banka ani se nepokusila o dilkaz_ že mohla
londýnskou firrru, ač tato dle znalcova posuclku hrubě porušila povinnost
řácného obcl~odníka, prove,dši ,příkaz žalované nesprávně, způsobem, nesrozumitelným a nepochopitelným, přece důvodně pokládati za způso:
bilého náměstka. Pokud ?ajovaná v dovolacím spise tvrdí, že dotyčna
anglická banka jest ústavem prvotřídním a že to jest notorickým, při
porrníná se, že tato ok01nos1 - ostatně v dovo-Iacím řízení nově 'p:řed
nesená _ nebyla nižšími soudy zjištěna a dovolacímu soudu známa ll. e II í.
Neprove.c].ši důkazu, jí náležejícího. že se při volbě náměstka ned~opustila
nedopatření, ručí žalovaná za veškeré následky toho, že anghcka bank~
nesprávně provedla příkaz _ ne sice dle čl. 52 obch. z'"k. a § 1009 obe.
zák. iiehž odvolací soucl se dovolává, nýbrž dle § 1010 obč. zák. S to'
hot~ právního hlediska nesejde na tom, jak se žalovaná později zachovala a jest zejména lhostejno, "da žalovaná přistoupila na výzvu žalující
firmY, by jí byly marky zpět vyměněny na anglické libry, a jaký právní
výZnam to mělo; aniž zda žalovaná' k příkazu žalobkyně, který jí byl
sdělen dopisem této ze dne 6. února J 920, dopsala londýnské bance, že
její mandantka nesouhlasí s odpočtem v markách a že proto ,f!am~urská
filiálka Deutsche Ballk vrátí jí úhradu v markách, a zda zar.oven Vy"
zvala lond'ýnskou banku, ·by bezodkladně sl o-žila i'. 1544.11.2 z příkazu
firmY St. pro účel firmy tl. v Liverpoolu; pročež nelze spatřov~ti ,:a3nost odvolacího řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.) v tom, že nebyl pnpusten
důkaz (ostatně nepředloženým) dopisem žalované banky na londýnskou
banku ze dne 7. února 1920, aniž odpor se spisy ~§. 503 čís. 3 c. ř. s.)
v tom, že odvolací soud mylně ztotožnil tento dopis s dopisem na žalobkyni ze dne 7. únc-ra 1920.

Čís. 2080.

Vlastník nemovitosti není povinen zachú .. ati plot, jenž byl po levé
od vchodte.

straně

<Rozh. ze dne 5. prosince 1922, Rv II 136122.)
Žalovaný oplotil kdysi svou zahradu polevé i Pll' pravé straně od
vchodu. 1<:dyžpak žalobce vystavěl' si na EC'usedním levém pozemku dům
a zřídil zahradu, odstranil žalovaný část plotu, chránícího levou stranu
jeho zahrady. Žalobě na znovuzřízení odstraněného plotu pro c e sn!
s o udp r v é s tol i c e vyhověl. D ů vod y: Nesporno, že odstraněná
část plotu byla výhradným vlastnictvím žalovaného, takže se ohledně
této ohrady nejedná o spoluvlastnictví, nýbrž. jak se záko·n vyslovuje,
o dělené vlastnictví. V takovém případě postihují dle § 856 obč. zák. výhradného vlastníka ohrady všechny náklady uáržování ohrady. Dle § 858
.obč. zákona není výhradný maHtel Qhrady povinen, spad1ý plot znovu
zříditi, jen tenkráte, kdyby povstalým otvorem sousedovi škoda po'
vstati mohla, musí plot zn-OVll' zříditi a ;udržovati. Avšak výp-ovědmi
svě'dků jest pmkázáno, že sporný plot nebyl ještě nikterak v ta'k špatném
stavu, by jeho znovuzřízení bylo nutné. Svědci dosvědčili, že odstraněná
část část plotu, o kterou jde, byla v témže stavu .. v jakém jest clnes ještě
stojící část plotu. Místním ohledáním bylo pak zjištěno, že tato ještě stojící část plotu jest v úplně za'chovalém a dobře upotřebitelném stavu a
není viděti na ,ní žádné p'oruchy, Tím jest prokázáno;' že, také odstraněn}"
plot byl ještě v dobrém stavu a nevyžadoval prozatírn oprav. Z toho
vyplývá, že případu § 858 obč. zák zde není a že jest nerozhodno, zdali
povstalým Dtvorem mohla vzniknouti pro žalobce škoda, čili nic. Platí
zde ustanovení § 856 obč. zák., dle něhož žalovaný jako výhradný vlastník sporné části plotu byl povinen plot ten udržovati svým náklaclem
v dobrém stavu. Nebyl tudíž žalovaný oprávněn, p.]ot odstraniti, a nárok
žalobcův na opětné postavení plotu. a udržování jeho v dobrém stavu
jest dle zákona oprávněn. Ustanovení § 858 poslední věta obč. zák., dle
něhož každý vlastník jest povinen postarati se o nutnou ohradu svého
pozemku 'po pravé straně oe! hlavního vchodu vztahuie se při porovnání
s ustanovením § 856 obč. zák patrně jen na t~ přípauy, kde dosud plotu
nebylo a chce tím zákon stanoviti jen, že v takových přípaclech každý
majitel jest povinen ohraditi svůj majetek na pravé straně od hlavního
vchodn. Kde však již dříve ohrada byla, 'musí zachována býti a výhraclný
jeií vlastník nese sám výlohy jeiího udržování. O cl vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ú vod' y: Ustanovení § 858 oM. zák. předpisuje, že vlastník domu zříditi mus' plot po pravé straně hlavního vchodu; tím jest
zároveň vyřčeno, že PO stranách ostatních, tedy i po straně levé plot
zřizovati nemusí. Ustanovení to bylo vydáno jednak z důvodů veřejného
pořádku, jednak se zřetelem na zájmy a hospodářské potřeby sousedů.
Postaví-li si tecy každý vlastník domu (zahrady) po své straně plot,
jest před vybíháním zvířat ze sousedící zahrady a možnou škodoU' uchráněn a zárc-veň jsou náklady na z.řízení a udržování plotů na všechny
vlastníky zahrad stejnoměrně rozděleny. Aby pořádek ten by: i nadále
v zájmu všech sousedů zachován, ukládá druhá věta § 858 obě. zák.
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vlastníkúm zahrad, aby ploty takové, staly-li se časem chatrnými nebo
zbořily-li se, opatrovali. Zmíněné ustanovE..:llÍ mluví Qvše-m vše-obecně
o »zbořeném' plotu« bez ro.zdilu, zda plot jest po pravé či po levé straně;
než celé ustanovení § 858 obč. zák. má ráz zákonné služebnosti, nelze
je proto vykládati způsobem rozšiřujícím; Z2Kon může tudíž míti na
mysli jen takový zbořený plot, který vlastník zahrady podle poslední
včty § 858 obi:. zák. zříditi a udržovati musí; to jest plot po pravé straně
hlavního vchodu. Je-Ii tomu tak, není žalovaný'v tomto případě povinen,
plot po levé straně své zahrady zříditi av dobTém stavu udržovati. Dle
zákona k tomu povinen není ,a rovněž ne dle úmluvy, když jsoucnost
takové smlouvy žalobcem ani tvrzena nebyla. Zalovany zřídil si sice
svého času ploty pn levé i po pravé straně, avšak jen pro svou potřebu,
nebol původně souseda vůbec neměl. Když časově nozdčji žalohce nabyl
vlastnictví k sousedícímu pozemku, stal se sporný plot žalovaného zbytečným, neboť i žalobci jest ulož,ena povinnost, 'po pravé strane své :parcely plot znovu zříditi; vždy! žalovaný sporný plot, jak zmíněno, zřídil
pro svou potřebu a nikoliv pro potřebu žalobcovu a nevzal také nikdy
na sebe povinnost, plot ten udržovati a tedy vlastně ještě více dělati,
než mu předpisuje právo souse,dské. Ze obě strany dobře věděly, že. žalobce má po své straně plot zříditi
že sporný plot jést vlastně zbytečným, plyne jasně ze svědectví M,a'fie M-ové, dle, které žalovaný žalobci sporný plot ještě před válkou ke koupi nabízel, žalobce vša'k prohlásil, že si to sám zastaví. I když nelze považovati prohlášení to pro
svou neurčitost, obzvláště co do doby, kdy žalobce hranici .'-astaviti má,
za závazek žalobcův, přece lze, z této rozmluvy vyčísti, že obě strany
byly téhož názoru, že žalovaný sporný plot udržovati nemusí. Příčilo by
se i právnímu citu a legislativnímu důvodu zákona, náklady zřízení a
udržování plotů stejnoměrně na všeclmy sousedy rozděliti, kdyby žalovany mnsel na ploty nejen po pravé, nýbrž i po levé straně stoiící poměrně značné náklady vynaložiti, kdežto žalobce vůbec vyloh neměl.
nebo! po· pravé jeho straně stojí sporny plot a po straně levé .může po
nastávajícím sousedovi žádati, aby zřídil plot po své pravé strane. Ani
ustanovení § 856 obě. zá'k. nemá. zde platno'sti, neboť ustanovení to jest
'pouze důsledkem neobmczenéhopráva vlastnického, dle něhož vlastník
může svůj pozemek se všech stran od pozemků sousedících odděliti; dní-li vlastník tak, musí ovšem náklady zřízení a ud.ržování plotů, na jeho
pozemku stoiícíoh, ze svého nésti (§ 856 o·bě. zák.) a nomúže po sousedovi žádati příspěvek. Neuplatňuje-li však vlastník tohoto práva a odstraní-Ji plot, kdysi ve vlastním zájmu postavený, odpadají twké veškerá
hř'e.mena, kdysi se zřízením a udržováním plot,u spojená. Jen tenkráte
nemůže, žaIovaný plot, na iehopo.zemku. se nalézající, odstraniti a takto
se sprostiti povinnosti, plot v dobrém stavu udržovati, když mu zákon
zřízení 'plotu nařizuje; povinnost ta jest mu však uložena jen v 'lJ'řípadě
§ 858 věta tř~tí obě. zik., že totiž po pravé straně' plot zříditi a uďržo
va ti musí.
Ne j v y Š š í s o li d nevyhověl dovolání.

a

Důvody:

Dovolatel, nopadaje rozsudek odvolacího soudu z důvodu čís. 4 § 503
i. ř. s. namítá, že poslední věta § 858 obč. zák. má na mysli jen případy,

ve kterých zde do·sud plotu nebylo, že sluší plot zachovati, byl-li již postaven, pak-li by mohla sousedovi povstati škoda, že žalobce byl by tudíž
povinen, postarati se o llzavfení a oddělení své zahrady jen, }}kd~yby
toho bylo třeba«, a že v první větě § 858 obě. zák. se nečiní rozdílu, zda
plot jest po pmvé či levé straně hlavního vchodu. Dle skutkových zjištění prvního sO!ldu byla odstraněná část plotu výhradným vlastnictvím
žalovaného. Byl tudíž žalovaný dle § 362 obč. zák. oprávněn, jí volně
nakládati, tedy ji i kdykoliv odstraniti, pokud volnost vlastnictví jeho
nebyla zákonem anebo smlouvou omezena. Ze žalovaný nebYl oprávněn,
plot odstmniti, a že nárok žalobcův na opětné postwvení plotu a udržování jeho v dobrém stavu jest oprávněn, dovozuje rozsudek prvního
soudu jen z ustanovení § 858 obč. zák. Právem nznalodvolací soud, že
ustanovení § 856 obč. zák. na tento případ nedopadá. Povinnost vlastníka, postarati se o potřebné uzavření jeho pIostoru a oddělení od cizího
prostoru, týče se dle ,§ 858 třetí věta obČ. zák. jen jedn", a to pravé
strany jeho hlavního vchodu. Oclstraněný plot byl však po levé straně
domu žalovaného a na této straně, tedy~o pravé straně domu "alabcova,
zříeliti a udržovati plot je žalobce povinen. Z toho již, že žalovaný, samozřejmě jen ve svém záimu, zr'ídil op,looení nejen po pravé, ný-bľž i po levé
straně svého domu, nelze odvozovati, že žalovaný vzal na se stálé bře
meno, plot tento pro vždy udržovati v dobrém stavu. Zalobci jest se
uzavřením a oddělením jeho prostoru po pravé straně domll jemu náležejícího, chrániti před škodou, jež by mu z opomenutí opatření toho mohla
vzniknouti. Ustanovení první a druhé věty§ 858 obč. zák., že výhradný
držitel i1enÍ PDvinován, svůj zhořený~ plot znovu postaviti, že jen, teJldy
'musí ho v dobrém stavu udržovati, mohla-li by následÍ<:Cnl povstalého
v něm otvoru sousedu vznikne-uti škoda, týče se v tomto případě jen
plotu po levé straně domll, nehať třetí věta téhož § 858 obč. zák. mu
potřebné uzavření a nddčlenÍ jeho prostoru od prostoru cizího po pravé
snaně domu ukládá. Povinnost udržovati plot po levé straně domn v dobrém stavu, když by nastalým v něm otvorem mohla souseelovi vzniknouti škoda, stíhá vlastníka jen, pokud dobrovolně jej nechává dále státi,
poně'vadž sousedu jeho ovšem nep,řísluší právo, 'V cizím plotě samovolně
a svémocně nějaké změny předsevzíti. Ze odstraněním sporného plotu
vznikla možnost nějaké škody pro žalobce, nebylo pak niž,šími soudy
vúbec ani zjištěno.
Čís. 208l.

Kdo poškozen byl činem trestným, může se domáhat; na pachateli
náhrady nákladů, jichž bylo vhodně vynaloženo ku vypátrání trestného
činu. Náleží Sem zeiména odměna osobě (řlltí, jež k veřejnému vyzváni
poškozeného přispěla mu k vypátrání pachatele,
(Rozh. ze dne 5. prosince 1922, Pv II 163122.)
Právoplatným trestl1:m rozsudkem kraiského _soudu ze dne 14. prosince 1920 byl žalovaný uznán vinným, že ukradl s jinýn:i spolu;zlo·ději
žalující firmě věci v ceně 3100 K ft že mimo to na sebe převedl věci) jež
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byly žalující firmě ukradeny a jichž cena byla v trestnLn řízení zjištčna
na 3800 Kč, věda, že
2000 Kč, jež vyplatila odměnou za vypátrání pachatcle, byla žalující firma
poukázána na pořad práva, jejž pak nastoupila. O b a n)ž š í s o u d y
žalobu zamítly, odvolací soud z těchto důvodů: Zalobkyně domáhá se v tomto sporu zaplacení 2000 Kč, omezených na 1800 l,č, z dů
'vodu náhrady škOdy dle § 1331 obč. zák., poněvadž nabídla veřejně
odměnu 2000 Kč těm, kdož by byli nápomocni k vypátrání pachatele
krácdeže, u ní koncem července neb začátkem srpna 1920 spáchané, jako·ž
i věcí, tehdy jí ukradených, a ježto z důvodu toho vyplatila osobám,
které uvedly na stopu pachatele této krádeže, jímž byl také žalovaný,
1800 Kč. Pátrání po pachateli krádeže jest úkonem, náležejícim v prvé
řadě veřejn~rm orgánům 'bezpečnostním, by učiněno bylo zadost právu
státu na vypátrání a potrestání pachatele >Činu trestního a zajištění bezpečnosti majetku. Podniká-li tudíž osoba, krádeží poškozená, činnost, smě
řující k vypátrání pachatele krádeže a ukradené věci a p'odporuje. tím

činnoÚ orgánů veřejné bezpečnosti, nepozbývá tím tato činnost své zá-

kladní povahy veřej,lloprávní, neso-ucí se k zjištění činu trestného. Následkem toho nelze výlohy, jež vzešly poškozenému jeho činností, smeřUjící ku zjištění pachatele kráde·že a veci ukmdené, považovati za škodn,
ja'kou na zřeteli má ústanovení § 1331 obč. zák. Nebol ustanovení tohoto
§ dle svého doslovu vztahuje se na škodu, která vzešla poškozenému, al
přímo, al nepřímo činem trestným, tedy trestným jednáním neb oPomenutím pachatele samého, nikoliv však též činností poškozeného,. vztahuiíc! Se výlučně na zjištění trestného činu, byť i tato činnost byla trestnym
činem pachatele vyvolána. Otázku, které z výloh, jež vzešly zjišlováním
trestného činu tudíž i pátráním po pachateli a po ukr"dených věcech,
dlužno nahraditi, řeší výhradně trestní řád a to v §§ 381 a násl., p~okud
se tý'če v § 511 a 52 cis. nař. ze dne 15. září 19J 5, čís. 278 ř. zák. V techto
ustanoveních trestního řádu není stanoveno" že pachatel kr;tdeže je povinen nahraditi ve,řejným orgánům bezpečnostním (státu), výlohy, jež
vzešly pátráním po pa.chateli krádeže neb trestném činu vůbec. Ani z ustanovení § 365 a násl. tr. ř. nelze dovoditi povinnost pachatek, který pro
krádež právoplatně byl odsouzen, aby poškozenému jalm soukromému
účastníku zaplatil také výlohy, jež mu vzešly činností, směřuiící k vypátránípacbatele (ukradených věcí). Přes tyto hranice, trestním řádem

stanovené, nelze

přisouditi

ani poškozenému trestným

činem

další vý·-

lohy, pokud mu vzešly zjišťováním trestného činu, jmenovitě l,dyž takováto čInnost poškozeného nepozbývá tím, že ji na místě veřcjn}'ch orgán~
bezpečnostních p,ředsebéře sám poškozený, své základní povahy veřejno
právní. Veřejné VYPSání odměny na vypátrání 1Jachatele a ukradených
věcí a vyplaeeníodlměny té poškozeným tomu, kdo na stopu pach»tele
(ukradených vec,O spolupátrající orgány veřejné u:vedl, jest rovněž čin
ností, sme'ŤuHcí k zjištění činu trestného. Nelze proto. výlohy. je,ž touto
činností, t. j. vypsáním a vypIaeením veřein,é odmeny poškoz~nému
vzešly, považovati za škodu vzešlou činem trestným ve smyslu ,§ 1331
obč. zák., to tím méně, když o vhodnosti a výši takovélo odměny, pokud
se týče jejího vyplacení, rozhoduje jedině a výhradně vůle poškozeného
samého, úplně nezávisle od ,činu trestného, pokud se týče- oe vůle pachatele.

c j v y Š š í s o. u d zrušil napad'enÝ rozsudek a vrátil věc odvolasoudu, by o ní znovu Jednal- ji rilzhodl.

a

Dúvody:
Zalo-blcyně jakoěto poškozená měla dle § 1323 obč. zák. nárok proti

pachatelům, by obnovili dřívěJší stav, totiž, by vrátili bezprávně odňaté
věci, a byla tudíž oprávněna· použíti k"vypátrání věcí každého po zákonu

přípustného prostředku, jenž při rozu<mnÉJm posuzování stavu věci, pokud
jí tento byl uznán, k dosažení tohoto účelu jevil se býti vhodným. K těmto
opatřením dIužno počítati i vypsání odiněny osobám, které by byly nápomocny k vypátráníPEchatelil krádeže a ukraderých věcí, neboť jest
to prostředek po zákonu přípustný a dle zjištění okresního soudu, jež
v odvolacím řízení nedoznalo změny, přispělo vy;psání odměny skutečně
k vypátrání věcí, u žalovaného uschovaných. Odměna, již žalobkyně
podle svého slibu vyplatila osobim, uveďším pátrající činitele na stopu
pachatelů, jest částí škody, která byla žalobkyni bezprávným odnětím
věcí způsobena, poněvadž jest to náklad,k němuž tento bezprávný čin
zavdal příčinu a jehož by bez tohoto činu nebylo bývalo třeba. Náhrada
této odměny patří k Ú'plnérru zadostiučinění, na jaké poš.J<ozená ni nárok.
Za ni ručí žalovaný, pokud Jde o věci, které sám s jinými nkradl 'podle
§§ 335, 1295, 1324 a 1331 obč, zák.; pokud j,de o věci, které na sebe pře
vedl, ač mu bylo povědomo, že jsou ukradeny, ručížalova'ný za ni též
podle § 1302 obč. zák. rukou společnou a nerozdílnou se zlodějem těchto
věcí, p'oněvadž úmyslně udržoval bezprávný stav, přím-:§'m pachatelem
způsobený. Mínění prvé ste·liee, že žalovaný není ~ovinen, by nahradil
žalobkyni tento výdaj, poněvadž nemohl před·vída'ti, že žalobkyně sáhne
k takovému prostředku, nelze přisvědčiti. Ručenížalovančho j.est opodstatněno již tím, že věděti mnsel a veděl, že způsobuje žalobkyni škodu
bezprávn~Tm odnětím a zadržováním j'ejích věcí. Rnvněž nelze- sdíleti
názor odvolacího soudu, že ,činnost, kterou žalobkyně podnikla k 'vypátrání pacratelů krádeže a ukradených věcí a Jíž podp.orovala ,činnost
orgánů veřejné bezpečnosti, jest podle své základní povahy 'činností veřejnoprávní, a že' na náhradu vý'loh, ,které jí vzešly touto činnos'~i, má
nárok j,en potud, pokud zákon ukládá pachateli nehradu náklac'i! trestního
řízení. Okradený,. pátraje po pachateli a ukmdených věcech, činí tak
z pravidla ve vlastním zájmu a má vak, jak bylo shora vyloženo, n:rrolk
na náhradu výloh dle práva občanského. Není sice nemyslitelno, že by
se mohl 'Vyskytnouti i okrade'ný, který takovou činnost podnikne ien
proto, by poslc·užil veřejnosti, avšak v tomto případě nebyly zjištěny
skute.čnosti, které by, pokud se· týče žalobkyně, k takovému závěru opravňovaly. Pokud jde 0 otázku, zda odměna 1800 Kč, již žalobkyně dle svého
tvrzení vyplatila, není přemrštěnou, dlu'žno uvážiti, že žalobkyně, kdyby
věci se nebyly našly, byla by bývala oprávněna, žádati po žalovaném dle
§ 1331 obč. zák náhradu ne p'Ouze ceny obecné, nýbrž ceny kterou věei
měly vzhledem na zvláštní poměry žalobkynč a ďokonce deny zvláštní
obliby. Nelze proto pouze přirovnávati odměnu 1800 K,č s odhadní cenou
6800 K, nýbrž jest přihlížeti i k tomu, že. žalobkyni záleželo n" tom, by
ukradené přístroje do,tala co nejdříve zpět, ježto trpěla škodn nemohouc
jimi pracovati, a že by jinak byla samozřejmě bývala nucena: poříditi si
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přístroje jiné. S tohoto hlediska není odměna, jež činí ckrouhle 25 % ceny
<idhadní, nikterak přílišnou. Rozhodnutí sporu závisí tedy pouze ještě na
zHštění, zda žalobkyně skutečnč vyplatila odměnu 1800 Kč, jejíž náhradu
žádá. Důkazy o tom byly sice v prvé stolici provedeny, avšak ani Pro-cesní soud ani soud odvolací neučinily příslušnÝch zjištěnÍ.

Čís. 2082.

Zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., o zaopatřovacích
požitcích bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
Nároku na zaopatřovací požitky nabyl každý zaměstnanec, v § 1 jme'
novaný, jenž po určité době služební před 6. květnem 1921 vstoupil do
neaktivního stavu, betl ohledu na to, zda mu nárok na požitky příSlušel
již před vyhlášením zákona.
(I~ozh.

ze dne 6. prosince 1922, 1< I 1391/22.)

Vdova po Františku K-ovi, jenž z",městnán bYl na velkostatku oei roku
1873 až do konce roku 1917, domáhala se. na majiteli velkostatku polovice zaopatřovacích požitků, jež by příslušely manželi, Pro ce sní
s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl mimo jiné z techto d ů vod ů:
Zákon ze dne 18. bře·zna 1921, čís. 130 sb. z. ac n., vztahUje se dk § J na
bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (§ 2 zákona ze dne
16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n.), jakož i na pozůstalé p'o těchto zaměstnancích, jestliže: a) buď požívají již zaopatřovacích požitků z dů
vodu trvalého služebního poměru na velkém pozemkovém majetku, jako
pensí, pravísí, daru z milosti a pod. (§ 3 zák. ze dne 12. února 1920, čís. 115
sb. z. a n.) nebo b) nabyly nárokUl na vypiácení pense neboprovise. dříve,
nežli zákon začal působiti. Ustanovení § 1 aJ) vztahuje se tudíž na bývalé
zaměstnance, kteří zaopatřovacích požitků již požívali, než zákon vstoupil v platnost, tedy před 6. květnem 1921. Ježto mezi stranami není sporu
o tom, že žalovaní nevypláceli ani Jindřichu K,-ovi 'po jeho vystoupení
ze služby ani jeho manželce starobní neb invalidní (vdovské) renty, jest
nepochybno, že Jindřich K. ueměl by nárokn na úpravu neb přiznání pensijních požitků dle § 1 lit. a). Jindřicha K-a nelze však zařaditi ani mezi,
zaměstnance druhé skupiny (§ t b); nebo! jak z duvodové zprávy patrno,
ustanovením § 1 bl, § 16 cit. zák., jimž počátek pusobnosti zákona odložen byl na lhůtu :30 dní po jeho vyhlášení, ,mělo býti umožněno. aby
vstoupiti mohli do pense četní staří úředníci a zřízenci v činné službě,
kteří, ačkoliv již svou dobu přesloužili a fysicky nejsou s to, aby povinnosti své v plné míře konali, nemoho'u se 'odhodlati opustiti činnou
službu, ježto by je čekala bícla a roainy jejich byly by ve své existenci
ohroženy. Poněvadž však Jindřkh K. do neaktivního poměru vstoupil
dnem 31. prosince 1917, tedy více než o tři mky dříve, než vyhlášen byl
zákon o úp'rave zaopatřovacích požitků, nelze naň vztahovati ani ustanovení § 1 b) zákona. Právnímu názoru žalurcí strany, že' uplatňovaTI)!
nárok vznikl teprve zákonem ze dne 18. března 1921, ds. 130 sb. z. a n.,
přisvědčiti nelze; nebo! intencí tohoto· zákona jest, zvýšiti zaopatřovací
požitky, na nčž bylo již nároku nabyto, a, nikoliv tyto teprve vytvořiti,
což jasně a ur·čitě vyslovuj,e zákon (§ 1 bilo jakož i prováděcí nař. ze dne

13. kvě~?a 1?21, čís. 18~ sb. z. a n. k § 1. Opačné mínění nemá opory
v § 3 Dlt. zakona, ktery, stanově toliko výši zaopatřovacích požitků a
zpet~ou dob.u, ~a kterou mohou býti požadovány, ve příčině oprávněných
:am~stnancu~ vyslov~ě citUje ustanovení§ 1. Žalobkyně sice také tvrdila,
z.,: z~vazek z.al?van~ strany k poskytování zaopatřovacích požitků vznikl
JIZ pred vydamm zako'na, jednak na základě ujednání, jednak na základě
zvykl,:sh a slušnosti. Je prokázáno, že tehdejším majitelem Markem T-em
a Jmdn;:hel;: ~-e;n ujednání ohl~dn.ě výslužného učiněno nebylo a že tudíž
strana ~alUJlCl narok o smlu'Vlll zavazek OPírati nemůže. Vznik závazku
;- pouhe zvyklosti. vylo.učen jest ustanovením § 10 obč. zák., dle něhož
j u zvyklostI lze přihlédati jen v těch případech, ve kterých se zákon na
Ul výslovně dovolává, čehož v tomto případě není. Že pak právní nárok
v pouhé slušnosti (v zásadách sociálních) zakotven býti nemůže netřeba
am blíže rozebímti. Poněv",dž jest nesporno, že Jindřich K. zákonnému
p,;nsijnímu poji~tění nepodléhal, není také dán předpoklad pro uplatňovaný
narok ~?odle zakona po rozumu prováděcího nařízení ze dne 13. května
1921, .ClS. 189 S? z. ano .§ 1 lit. bl, kteréhož(o důvodu žalobkyně ostatně
s:. an; ~ed?vola.vala. P;-ováděeí nařízení, ro-zváděj.íc ustanovení § 1 bl,
pnznava SIce narok take zaměstnancům, kteří před 6: květnem dokonali
40 let~u. pokud se tÝče 35 letou služební dobu; nstanovení toto však, jak
ze z!lem zokona tak i z důvodové zprávy patrno, vztahUje se toliko. na
zamestnance, kteří v době vyhlášení zákona byli ještě v aktivní službě.
Z. Ulveden~ho. jest patrno, že Jindřich K. p.fed 6. květnem 1921, tedy před
pu"ob~os!t zakona o úpravě zaopatřovacích požitků, neměl nároků na vyp'lacem pense· a že tudíž není d'án zákonný předpoklad pro mirok, o který
Jde '! tomto s?oru. Kdyby všakani nebylo důvodů právě uvedených,
uen;el )j~ Jmdnsh K. nároku na zaopatřovací pQžitky, poněvadž se penslJil1lho mroku zavazně vzdal, přijav odbytné jednou pro vždy a to listinou zel dne,2l. pr:,síncc !915. Od vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a odkazal vee prvemu soudu, by, vyčkajepravomoei, věc znovu
pr?Jednal a rozhodl. D ů vod y: V této věci jde zásadně o řešení dvou
ot~zek a to: zda sluší zemřelého Jind!řkha K-a p'očí!tati mezi bývalé za- ,
mestnance na velkém majetku pozemkovém, a Mle, zda platí ohledně něho
ustanovení písm. a) -či písm. b) zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130
sb. z. a n. Soud prvé stolice zabýval se hlavně otázkou druhou: Jak jde
na Je'1O z doslovu zákona čís. 130 z r. 1921 a prováděcího nařízení vlády
z~ dne13. května 1921, ~ís. 189 sb. z. a n. a materialií k zá'konu, má
by tI ~e]l'ch~ ustan?ve~ími o~\pomoženo sociálním 'nesrovnalostem, tím povstalym, ze o byvale zamestnance na velkém majetku pozemkovém nebylo hu? vůbec ;anebo jen měrou nedostatelčnou od jich bývalých zaměstc
navatelu postarano, a stanoveno tedy zlepšení v těchto Směrech. Mezi
st,ra~ami ll:ní sPor~o" že,. žalovaná strR~a ani Jindřichu K-ovi ani jeho
~,anozelce, zalobkYl1l, po Jeho vystoupe'l1l ze služby zaopatřovacích pozlt.~n, po~ud . se týče. vdovského důchodu nevyplácela; tím jest správně
o~uv(Jdne~ n8zor prveho soudu, že v tomto případ'ě ne-lze ustanovení § 1
plsm. a) CIt. zák. použíti. Odvolací soud nesdílí však názoru prvého soudu
že vůbec ,nelze v tomto p'řípadě použítí ustanovení § 1 písm. b) zákona:
Dle §.1 plsm. b) a § ~6 zák~na, ve spoJ1ení s čl. I. k § 1 prov. nařízení
~~adaJI pO,d ustanovem § 1 plsm. b) nejen oni zaměstnanci. kteří, majíce
J,lZ vyslouzeno nebo· dokonce přeslou,ženo, v době 30 denní v § 16 zákona
Civilnl rozhodnuti IV.
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stanovené do v}Cslužby vstoupíli, l1~Tbrž i oni h~Tva1í zaměstnanci, kteří
dnem 6. května 1921 a tedy i předc dnem vydání zákona dle
čl. 1. k § 1 písm. b) prov. nařízení a zejména dokonáním 40 leté (35) leté
služhy p'o rozumu § 3 'l1ařízení nároku na vyplácení pense nabyli. Není
sporno, že Jindřich K byl u Marka T-a, majitele žalované firmy, zaměstnán od' roku 1875 až do 31. prosince 1917 ~ tedy přes 40 let pokud
se tÝče byl dle tvrzení žalující strany zaměstnán ještě až do července
1918; ve vysvědčení ze dne 31. prosince 1917 jest potvrzena doba zaměstnanosti již oď 1. října 1873. Sond odvolací, přihlížeje k ú'čeln zákona
a ustanovením prováděcího nařízení, dle nichž osobám, pod ustanovení
zákona spadajíc,ím, má se d'ostati bez ohledu na dřívější u}ednání o v~'ši
pense, darů z milosti a t. ď. zanpatřovacích p'ožitkft v míře, zákonem
stanovené, - ovšem z v}Jhradou § 8 zákona, nemůže sdíleti náhled soudu
prvé stolice, že se Jindřich K., pokud ovšem vůbec byl zaměstnancem
na velkém majetku pozemkovém, prohlášením ze dlec 21. prosince 1915
zřekl též zaopatřovacích požitků podle zákona čís. 130 z. r. 1921; vždyť
účelem zákona jest právě, by to, čeho zejména v základě soukromoprávních smluv dostalo se h~'vah;'m zamč'stnancůfTII na velkém maj,etku pozemkovém v míře, pro jeiich zaopatření nedostatečné, bylo cile ustanovení
zákona doplněuo (§§ 3, 5,8,9, 11 zákona, čl. 1. k § 3 prov. nař.). Jest tedy
soud odvolací toho néhledu, odchylného od soudu prvé stolice, že, ač-li
vůbec možno 'považnvati Jindřicha K-a za bývalého. zaměstnance na ve"lkóm majetku pozemkovém, a zejména ač-li jsou zde podmínky čl. 1. ku
§ 1 písm. b) prov. nařízení, najmě doba zaměstnání na velkém majetku
pozcmkovém, přípaď jeho spadá pod ustanovení § 1 písm. b) zikona a že
hy pak příslušel žalobkyni jako jeho vdově nárok dle § 6 zákona. Jest
proto zapotřebí, aby zásadní otázka, zda JinMlchK:. byl zaměstnancem
na velkém majetku pozemkovém a po kterou dobll, dále zd'a snad způsoby
smluvními, od žalobkyně naznačeu}Jmi, a nikoliv tedy pouze přímým
ujednáním mezi ním a Markem T-em nebo již i ddke·náním 40 leté (35)
leté slu~bypo rozumu poslední věty písm. b) a čl. I. k § 1 prov. nař. nárokli na vyplácení pense před 6. květnem 1921 nabyl, byly dle zásady
§ 182 c. ř. s. na přetřes vzaty, aby .důkazy, které by se nutnými ukázaly.
byly provedeny, a aby pak znovu bylo rozhodnuto.
Ne j v y Š š í s o u d nevyllOvěl rekursu.
vůbcc přede

Důvody'

Zalobkyně opírá žalobní nárok hlavně o § 6 zákona ze dne 18. března
1921, čís. 130 sb. z. a n., požadujíc polovinu zaopatřovacích požitkú, na
něž

byl hy měl její zemřelý manžel nárok. První podmínkou náro,ku toho
jest ovšem, že Jindřich K bYl zaměstnancem na velikém majetku pozemkovém podle § 1 zákona a čl. I. k'§ 1 odstavec a), b) pwváď. nařízení Ze
dne 13. června 1921, čís. 189 sb. z. a n. O této podmínce procesní souď
nejednal, považ-uj:e zjištění to za nerozhotlné vzhledem k právnímu posouzení věd, jež zHšiění toho nevyžaduje. Odvolací soud POs''1zuje po. této
stránce 'věc jinak, a Nejvyšší soud souhlasi s názorem- jehO', dodávaje
k důvodům jel10 usnesení toto: Prováděcí nařízení vztahuje v ,čl. I. k § 1
b) účinky zákona na bývalé zaměstnance, již před 6. hčtnem 1921 do-.
kouali 40 letou slu,žbu. (Případ· 35 Jeté služby sem dle § 3 nař. nespadá).

Stě_žovatelé

odporují ton:.uto názoru, namítajíce, že výklad tento neodpovídá zákonu, nemá zákonné platnosti, a že ani nařízení tomu nepřísluší
v~lznam, že pouhé dokonání 40 leté služby samo o sobě bez smlouvy
nebo zákonného podklaďu dalo nárok na pensi. Namítají dále, že nárok
teu 'Mlze opříti o vládní nařízení, nýbrž že by nárok ten mllsil tu býti
buď ze Smlouvy nebo ze zákonu, dříve než zákon čís. 130 počal působiti.
Zákon tento iepodobného nároku neposkytuje, nýbrž upravuje pouze výši
pense tomu, kdo před vydáním zákona ií požíval anebo nabyl nároku na
ni před púsobností tohoto zákona. NázOU' tento odporuje však doslovu
zákona čís. 130, neboť, kdyby byL správným, nemělo by smyslu ustanovení § 16 zákona, oddaluj,ící úČÍirnost na 30 dní po vyhlášenÍ. To stalo
se dle důvodové zprávy č. 1471 proto, by zákona toho byli účastni úřed
níci a zřízenci dosud činní, kteří nemohou odhodlati se opustiti službu,
ana čekala je bída. To platí v první řadě o zamestnaucích, již neměli
smluvního nebo zákonného nároku na pensi, a jimž nárok ten mCl býti
poskytnut zákonem vyhlášeným pozděj,i pod čís. 130 r. 1921. O něco výše
praví se v té,že ďůvodové zprávě, že osnova zákona týká se zaměstnanců
tak, že zákonnou úpravou mají býti zabezpečeny existence vše c h těch
zaměstnanců, kteří byli pe-nsionováni (vstoupili do neaktivního paměm)
ješ,(ě před působností záko,na. Osnova neomezuje tudíž působnosti zákona
na zaměstnance" již měli pr-cd vyhlášením zákona nárok na pensi a byli
pcnsionováni, nýbrž přiznává zaopatřovací požitky všem zaměstnancům
vstoupivším do neaktivního stavu, hez ohledu na to, zda měli již dříve
nárok na pensi čili nic. § 3 zákona přiznává skutečně zamčstnancům,
v :§ 1 jme,novan}rm, t. j. bývalým za:m.ěstnancům na velkém majetku 0'0'zemkovém, požitky, uvedené v příloze, po 40 leté službě. § 4 poskytuje
jim po kratší dobu poměrnou část tčchto požitků. Předpisy ty zní zcela
všeobecně, ne-omezujíce se na zamčstnance, kteří již před vyhlášením zákona měli smluvní nebo zákoil1n~T nárok na zaopatřovací požitky vftbec.
Dle zákona čís. 130 nabyl tndíž nároku na zaopatřovací požitky stanovené tímto "ákonem (přílo·llOU) ,každý zaměstnanec, v § 1 jmenovaný, j,enž
po určité době slutební před 6. květnem 1921 vstóupi! do, nea.ktivního
stavu, bez ohledu na to, zda mu nárok na požitky ty příslušel již přeď
vyhlášením zákona toho, a to bliď zcela neb zčásti, dle délky doby služební. Je proto· vykládati i odstavec b) § I zákona ve spojení s § 16'v tom
smyslu, že záknna toho jsou :účastni zaměstnanci, již způsobem shora
u'.'edeným nabyli nároku na pensi pře d 6. květnem 1921, ne však po tomt"
dni. S výkladem tímto souhlasí jak úmysl zákonodárcův, vyjádřený v dů
vodové zprávě, tak i prováděcí naHzení, kteréž je tudíž v plné shodě' se
záko-ncm,. Není Py-oto správn}Jm názor, že úmyslem zákonodárcovým bylo
jedině z'výšUi zaopatřovací požitky, nikoE však založiti nárok na ně, a že
tento úmysl byl zákonem skutečně uplatnčn. Nelze ďále souhlasiti s náhledem, že na žalobkyni nemohou nyti vztahovány účinky zákona, ježto
manžel její vstoupil do neaktivního stavu již v mce' 1918. Je proto nutno
zjistiti; zda nastaly u Jindřicha K:-a uvedené předpoklady, v první řadě
zda byl skutečně zames,tnancem na velkÉm majetku pozemkovém, a vzhledem k § 4 zákona po jakou dobu. Tomuto řešení není na úkor prohlášen'
z 21. prosince 1915, byť se stalo za poměrú, z!Etěnirch procesním .soudem.
I v tomto směru jest přisvěďčiti odvolacímu soudu. Zákon čís. 130 zasahuje do poměrů soukrorroprávních tím, že bez ohledu na ~lužební smlouvy,
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dřÍ've sjednané, sám určuje v}rši zaopatřc-vacích požitkú., likládaje plnení
jich zaměstnavateli i za dohu minuloU'. Pokud jde o službu, trvavší ur'čitý
čas, poskytuje zákon sám požitky ty v určité výši, ukládaje je prostě
Umyslem zákonodárcovým bylo zajistiti bi"valým zazaměstnavateli.
městnancům existenční minimum, pokud zaOlpatřovací požitky, jim vyplácené, nevyh(wují požadavku tomili (§ 8), anebo pokud požitků těch
nemají .a nabyli na ně nároku podle tohoto zákona. Nutnost zakročení
zákonodárwva byla vyvolána mimořádnými poměry hospodářskými
zp.ůsobenými nepředvída.nou 'válkou světovou, a doléhajícími na stran~
hospodářsky slabší, t. j. na zaměstnance. Za tou příčinou mění zákonodá~ce soukromoprávní smlouvy učir:ěné' o zaO'patřovacích požitcích i proti
vůli zaJměstnavatelově. Co platí o smlouvě, platí i o prohlášení shora
uvedeném, ať bylo jednostranným projevem Jindřicha K-a nebo smlouvou
mezi ním a dědici Ma'rka T-a. Prohlášení to nemúže vzhledem k llvedenému zákonu brániti vzniku právního nároku na zaopaJtřovací požitky
ve prospěch žalobkyně, jsou-li o·všem dány ostatní podmínky toho. Zda
a jaký vliv bude míti prohlášení to na výměru zažalovaných po7itků,
o tom nelze nyní rozhodovati, a nezáleží proto na tom, zda bylo platcm
za uvedené požitky po· příp. za vzdání se jich.

Čís. 2083.

o škodlivém ('§ 1118 ohě. zák.) užívání lázeňského podniku pachtýřem
lze mlu.viti pouze tehdy, mělo-li v zápětí pokles v návštěvě hosti.
(Rozh. ze. dne 6. prosince 1922, Rv I 1410/22.)
Žaloba. jíž domáhal se majitel lázní na pachtýři zrušení pachtovní
smlouvy pro špatnou správu lázní, byla zamítnU'ta s o u d y vše ch tří
st'D I i c, Ne j v y Š š í m s O' li dem z těchto

i zme.nšení v:9nosnosti láznÍ. Jen v tomto -phpadě by se ,mohlo mluviti
o škodlivém užívání lázeňského podniku, t. j. o užívání škodlivém pro
pronajímatele. Když však je nesporllO, že žalovaný vedl lázeňský podnik v roce 1920 a je zjištěno, že sice se vyskytly a byly prokázány
některé závady ve vedení tom, avšak je dále nesporno, že r. 1921 byla
návštěva lázní těch niomeně ještě četnější nežli r. 1920, neutrpěl pronajímatel lázní žádné škody, výnosnost lázní neklesla, nýbrž naopak stoupla
a ·nelze proto mluviti o tak značném škodlivém užívání (vedení) lázeň
ského podniku, aby to O'důvodňQovalo okamžité, předčasné zmšení DOC
moru nájemního, jaké má na zřeteli zajisté jen v důležitých případech
. § 1118 obč. zák.
Čís. 2084.

Pokud jest

svědecký výsle~h zpŮSobilým prostředkem

k

osvědčení.

(Rozh. ze dne 6. prosince 15122, R II 443/22.)
Žalobcově žádosti za povolení zajišťovací e'xekuce s o udp r' v é s toI i c e vyhověl, rek u r sní s·o u d ji zamill.· D ú vod y: Žalující strana
byla pndle § 370 e'x. ř. povi1l1la, soudu důvody pro povolení zajišťovací
exekuce podle § 274 c. ř. s. a § 78 eX. ř. osvědčiti. Jmenovala ovšem několik
osob za svědky, avš3Jk tyto bydlí vesměs mimo obvod okresního soudu v sídle sborového soudu, u.něhož byl návrh podán, takže by bylo bývalo podle
§ 328, oČÍs. 2 a 3 c. ř. s. účelno, dáti j,e vyslechnonti dožádaným soudem.
Je tedy jasno, že tyto důkazy ihned provedeny býti nemohly a že se
proto k osvědčování podle § 274 c. ř. s. ne·hO'dí. Proto měl soud prvé stolice pro nedostatek nutného osvědčení náV[h na zajišťovací exekuci zamítnouti.
N e j·v y Š š í s o u d nevyhovčl dovolacímu I"'ekursu.

dílvodů:

v

§ 1118 obč .zák. ustanoveno, že pronajímate! muze se domáhati

předčasného zrušení nájemního poměru, když nájemce užívá věci v nájem dané způsobem značně škodlivým. Z dpslovu tohoto zákonného ustanovení vypHrvá, že podmínkou předčasného znvšenÍ nájmu j'est škoda,
,působená pronajímateli, aťsi škoda ta již vznikla neb ať se jí lze v budoucnosti důvodně obáv"i!, musí to však býti škoda hmotná ideální

škoda nestačÍ. Škoďou rozuměti jest zde zhoršení věci, které ~řes:ahuje
ono zhoršení, které bývá spojeno o obvYklýmpravidehlým u·žíváním na_
jaté věci. V našem případě se· jedná Oi nájem lázeňského podniku. Pwnajíma'leli záleží z pravidla hlavně na tom, aby lázeúský podnik hyl tak
vecten, by počet hostí a s nimi spojený příjem z lázeňského podnikn se
ne umenšoval, nýbrž pokud možno zvyšoval, tak aby mohl požadovati
buď stále stejně vysoké nájemné (pachto'vné) z podniku toho, aneb aby
se dalo odůvodniti jeho zvýšenÍ. Zda a jak json hosté ,pokoje.ni s obchodním vedením lázeňského podniku a restaurace s ním spojené, dotýká
se pronajímate!e teprve v druhé řadě a to jen potud, pokud by špatné
Q.bs1aráván~ reStaurace mělo- v zápětí úbytek návštěvník ft lázní a Hm

Důvody:

§ 370 ex. ř. činí povolení zjiŠťovací exekuce o-dvislý~m na osvědčení,
že by jinak dobytí přisou'zenépohledávky bylo zmařeno, nebo podstaJtně
stíženo. Dle § 274 c. ř. s. a 78 ex. ř. lze osvědčení provésti, vyjma důkazu
výslechem "tran, všemi průvody, pokud jen lze jich bez odkladu použiti.
Nabízí-li tedy vymáhající věřitel· osvědčení svědky, musí svědky buď
k soudu přivésti, nebo se nabídnouti, že je k soudu k nařízenému roku
přvvede. Důkaz svědecký', jenž by měl býti proveden soudcem dožádaným
nehodí se k osvě'dčení (Klein. Vorlesungen str. 169). Ač vymáhaj.ící vě
řitel navrhnul zjišťovací exekuci u krajského soudu v Olom,ouci, vedl
nicméně k osvědčení vesměs svědky, bydlíCí v Mor. Šumperku., a nenabídl
se, že je k soud'nímu výslechu do Olomouce přivede, tak že by dožádáním
jich výslech p:roveden býti musil. Z toho vidno, že tento důkaz svědecký
se k osvědčení nebezpečí, v § 370 eX.ř. předpokládaného, nehodil. Jina c
. kého osvědčení vymáhající strana nenabídla ao nějakých sporech a. exekucích, proti povinné strane zahájených, se v návrhu exekučním nezmínila, takže zůstalo zmíněné vvmáhaj,ícím věřitelem tvrzené nebezpečí

.IJ"O

neosvědčeno. Nebylo tudíž dosti ucmeno· podmínce § 370 ex.
práve:m soud rekursní návrh exekuční zamítl.

a proto

Čís. 2085.

Odklad exekuce vyklizením (nařízení ze dne 2.5. června 1920, čís. 409
sb. z. a n.) vyloučen jest pouze ohledně těch, kdož používalí llÚstnosti
hned od počátku beze! všeho oprávnění: vztahuje se však na zaměstnance
s bezplatným bytem, jichž služební poměr pominul.

se nastěhoval do bytu beze všeho oprávnění, avšak tam, kde Pllvodr'/
k používání bytu oprávněn byl; a později důvodu k užívání pozbyl, jest
pou:ž.ití nařízení o odkladu exekuce na místě, jak tomu zřeJmě nasvědčuje
výslovné jmenování těch osob, které jsou oprávněny poúžíti dobrodiní
tO'ho nařízení: nájemníci, dOITiovníci a zaměstnanci s bezplatnY·m bytem
atd., ovšem s předpokladem, že jsou zde ostatní předpoklady nařízení,
totiž že povinn~T nemá beze své viny jiné přiměřené náhrady. Poněvadž
předpoklad ten oběma nIžšími soudy ie uznáván, není příčiny, by v tomto
případě odklad nuceného vyklizení z bytu měl býti odepřen.

(Rozh. ze dne 6. prosince 1922, R II 446/22.)
Po skončení služebního poměru za vázal se zaměstnanec smírem že
vyklidí do 15. července 1922 by{, jehož dosava'd užíval na. základě 'služebního poměru. Ježto tak neučinil, vedl zaměstnavatel proti němu exekuci na vyklizení. Povinný žádal za odklad exekuce. S o II d p r v é s t ol i c c odklad povolil, rek II r sní s o u d návrh na povolení odkladu
zaJmítl. D II v {) d ~Y': Na odklad, O' nějž tu žádáno, platí ov·šem ustanovení
§ 1 na'řízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. Rekursní soud
sdílí náhled prvého soudu, ž<1 povinný beze své viny za byt nynější nemá
přiměřené náhrady: Avšak přes to nelze mu odložení exekuce povoliti,
nebo! povinný zrušil již v lednn 1922 služební poměr ke stěžovatelce
na základě kteréhožto poměru naturální byt měl jako součást platu. Nejs~'
jedy již po delší dobu ve službách stěžovatelky, a neodVáděje jí dle vlastního
doznání z bytu toho žádného platu, obývá onen hyt zcela be,zdůvodně.
Vzhledem na výji'ill'ečnou povahu nařízení nelze je f'Ozšiřovati na osoby
powžívající bytu beze všeho právního důvodu, tedy také ne na bývalé
'úředníky, kteří bydlí v naturálním bytě na základě dřívějš,l;o, avšak již
zaniklého poměru služebního, neboť tu nejde již .ani o pOillčr nc1jemní ani
o jiný poměr mu podobný, nýbrž jen o faktické používání bytu oez p'r:ívního důvodu (§ 1 cit. nař.).
Ne j. v y Š š í s o ll·d obnovil usnesení 'pTvÉho soudu.
DůvOldy:

§ 1 vládního niVřízení zcdne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. vý-

slovně uvádí mezi povinnými, kteří mohou žádati odklad exekuce Vyklizením používaných místností, zaměstnance s bezplatným bytem.
A O' takového zaměstnance zde jde. povinný hyl zaměstnán v průmy
s[O'vém závo.clě vymáhaj,ící strany a byl mu přidělen po -čas jeho zaměst
nání v závodě naturální bezpla'tný byt. Byt zan,ěstnancův byl zde
součástí jeho mzdy a nelze tvrditi" že bytu používal beze všeho důvodu.
Vystoupením. ze služeb vymáhající firmy přestal ovšem důvod k podržení
bytu, jako přestane dŮ'v'od k podržení bytu u každého nájemníka, když

prošla Ihúla výpovčdní; kdyby však zánik důvodu k podržení bytu měl
býti mzho,dujícím, pak by vůbec použití odkladu exekuce dle cit. vládního
nařízení bylo nemožným, nebo! právě zánik důvodu k podržení bytu jest
podmínkou exekuce na vyklizení bytu a' teprve" když je tu možnost exekuce, může se jednati o jejím 'Odložení. Použití cit. vládního nařízení
není možným tam, kde už hne cl o d Jl o ě á t k u náj.emník neb používatel

Čis.2086.

Nelze žalovati o to,

CI>

prOhráno v zakázané

hře.

(Rozh. ze dne 6. prosince 1922, Rv II 355/22.)
Žalobce hrál se žalo,vaným zapovčzenou hru »barvidw" (Ierb]) a byli
proto oba právoplatně uznáni vinnými přestupkem § 522 tr. zák. Žalobce
tvrdě, že žalo van" vyhrál na nčm 1508 Kč, žalovalo jich vrácení. Žalovaný vznesl mezitím návrh na zj,ištění, že žalobci jako hrá'Či zapovězené
hry ne'přísluší práVO žádati od žalovaného vrácení toho, co prohrál. P r 0ce sní s o u d uznal dle mezitimního návrhu. D ů vod y; Ferbl jest
hrou výslovně zakázanou (dekret dvorské kanceláře ze dne 16. října
1840, čís. 469 sb. z. s.). Podle § 879, 1272 ohč. zák. nevznikly proto mezi
stranami z této hry jako Zl neplatné smlouvy p'rávní závazky. Pro otázku,
zda hráč takové hry jest oprávněn požadova.li na spoluhráči vrácení výhry, jsou rozhodující ustanovení § 1431, 1432 obč. zák. Podle § 1431 obč.
zák. není žalobce aprávněn žádati od žalovaného výhru, poněvadž ani
netvrdí, že byl v omYlu p·ři placení prohry. Naopak žalovaný 'věděl, že
hraje zapovězenou hru, nebo! učinil. trestní oznámení, a musel proto také
vědětl (§ 2. obě. zák.!, že' placením peněz při zapovězené hře plní závazek, kterého vúbec po právu není. Žalobce platil vě,domě žalovanému
něco, o čemž vědě'l, že ta žalovanému platiti nemusÍ' a není z toho dúvodu
vzhledem k § 1432 (poslední věta) obč. zák. oprávněn, tímto způsobem
žalovanému placené peníze žádati zpět. O d vol a c í s i) II d- změnil napadený rozsudek v ten smysl, že zjistil, že žalobci jako hráči zapnvě.zené
hry přísluší právo žádati od žalovaného vrácení výhry. D ů voď y;
Odvolání nelze upříti oprávnění. Dle § 1272 obě. zák. zavazují sázky a hry
heze·lstné a iinak dovolené dotud, pokud umluvená cena byla nejen slíbena, nýbrž i skutečně zapravena, nebo složena. Nemůže tedy být; P'Ochybuosti o tom, že nedovg.1ené hry ne,zavazují ani potud, pokud cena
byla skute'čně zaptavena a složena a že prohra z nedovolených her muže
býti požadována z.pět dle všeobecnÝch právních zásad. Ustanovení druhého oestavce § 1174 obě. zák. obsahuj,e. výjimku, která nemúže býti vykládána Lpůso'bem rozšiřujícím. Nedovolená hra jest "Ve smyslu· § 878 obč.
zák. nepbtná a to, co bylo splněno na základě neplatné smlouvy, ,múže
býti požadováno zpět z důvodu bezdůvodného obohacení. Ncprávem
opírá se oipačné rozhodnutí prvé stolke o ustanovení § 1432 obč. zák., poněvadž toto ustanovení se vztahvje pouze na naturální závazky, které
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zákon loliko ža'lobou stihati nedovoluie, kdežto z nedovolené hry ncmúže
vů,bec

P'Ovstati závazek.

Ne j v y Š š í soud obnovil rozsudek prvého soudu.

D ú vo d y:
. Dovolání žal?vaného opírá se o dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s.
a Je;;t opodstatneno. Jak nesporno, hrál žalobce se žalovanÝm zákonem
z~kazanou 'hru »Barvičky«; šlo tudíž o jednání, příčící se zákonnému
z.áka'zu, a mezi stranami ne'došlo k platné sm],ouvě (§ 879 obě. zák). Avšak
lIm není ještě odůvodněn žalobcův návrh, požadovati od žalovaného to
co .dle svéllO tvrzení dal do hry a co si žalovaný ja'k.o výhru poneChal:
Pravě v tomto bodě ,posoudil odvolací soud Věc nesprávně. Námku žalobcovu vadí předpis § 1174 obč. Zilk., podle něhož nemůže býti žádáno co
bylo vědomě dáno k dosa'žení nemožného nebo nedovoleného jed;ání.
Takovymto nedovoleným jednáním po rozumu § 1174 obč. zák. jest zakázaná hra "Ba'rvičky«. Tato hra není 'možna bez sázek, které tvoří výhru
ncb prohru, a jež dlužno složiti před početím hry. Sázkami těmi umožňuje
se teprve takováto zakázaná hra a jsoupro.lo sázky složené k tomu
CPi, aby se o ně hrálo zakázanou hrou, jwk tomu bylo, v tomto případě
lIm, ,c,: dle § 1174 obč. zák. dáno hylo vědomě k tomu cíli, aby nedovolen';
Jedn,anr ~ylo provedeno. Z prokázané skutečnosti, že žalobce účastni!, se
zakazm:: h~y »Barvičky« se žalovan}'m, vyplývá nutně, že žalobce jednak poutal, musel s možno'u prohrou, že tedy ve,domě peníze do hry
:-sadl'l a že tímto způsobem zmíněnou uedovolemu hru umožnil. Co takto
~alobce prohrál, nemůže, hledic k přeďpisu § 1174 obč. zák. žádati na
zalovaném zpět, bez ohledu na to, zda se žalovaný jeho peněZi obohatil
pone'vadž pla'cení sázek do zakáza:né hry »Barvičky« bylo stej.ně ne~
mravné, jako -přisvojeni si jich při výhře. Tento moment nemravnosti při
zakáz~né hře přeblíží právě odvolací soud, dovozuje, že jenom proto, že
mez~ zal~bcem a žal'~van~m nedošlo k platné smlouvě, jest žalovaný povlDen vralih vyhrane pemze a nedbá právě u~tanovení § 1174 obč. zák.
Pochybnosti, které v tomto smě,rll ,vyskytuj,í se ve slarší judikatuře odstra-něny byly nadpisém a poslední větDU § 1174 obč. zák. v nynEjším
doslovu, jenž odepírá právo žádati zpět, co .osoba hry se nezúčastnivší
do z~ázané ~TY zapůjčiI~.Tí,m méně může hráč sám požadovctti zpět,
Co venoval PrImo do zakazane hry, a dlužno v tDmto smem přisvěd6ti
dovolánížalowného" jenž se této tendence doplněného § 1174 obč. zák.
dovolává. I nynější nové označení § 1174 obč. zÓJk. jako »plnění k nedovolenému účelu'« přispívá k rozptýlení dřívějších pochybností, ježto
nadplS ,ten.to' nyní zřejmě naZnačuie, že účelem § 1174 o'bč. zák. jest právě,

by praVl11 ochrana byla odepřena nemravným jednáním jak, púi.čitele
~eně" t~k také hráče samého. Nelze přisvěc!či!i mínění dovolacího sdě'ení
ze ;~d()prení o~hra~y pro hr~če, který v zakázané hře PTo11r61 peníz~
a zada Je nym zpet, znamem podporu zakázaných her. Jak účel ustanovení, že zápůjčku třetí osoby do zakázané hry nelze žádati zpět tak
i 'od~,př~n~ bchra~y hráči peníze v zakázané hře' prohravšímu, jso~ pr~
ventwm:ml pfostrcdkv, kteTé m·aj'f zabrániti hazardním hrám,. V .obou
p,:ípadech lde o to,. a~y vůbec k zaká~al1ým hrám nedošlo, tedy, aby se
vuhec nehralo, a mko'lv, aby se vyhravalo. Jakmile někdo, nedbaje, že

nemůže zápůjčku do zapovězené hry žádati zpět, nebo že nemÍlže se domáhatL prohry, která ho v zakázané hře stihne, účastní se takovéto hry,
dává d.astatečně na Jevo, že ochrany od zákona nežádá, a že jest srozuměn s tím, že v případě prohry vůbec nebude ničeho požadovati zpč,t
a ovšem také, že nebude z výhry ni'čeho vraceti. Takovýto hráč zakázané
hry Jedná ne;nravn~ a z tohoto dúvodw ne:má nároku,na oC!J.r"anu §',1174
obč. zák.
Nezá1.ežl proto na tom, Jak mmld'Ůvolacl odpoveď, zde, Jde
'o hráče majetného, který ztráty v zakázané hře může snésti, či o hr,áče
nemajetného, kterého zakázaná hra může uvésti v hospodářskou ",kazu,
neboť § 1174 obč .zák. zamýšlel jedině O'd'epříti ochranu zakázané hře
bez ohledu na majetnost Či nemajetnost hráčů. Poněvadž v tomto sporu,
kde se hrála "Barvička" o- peníze, neni třeba řešiti otázku, nadhozenou
dovolací odpo'Vědí, jak by tomu bylo, kdyby se zakázaná hra hrála bez
zištných úmyslů, vůbe'c ne o 'peníze neb o cenné věci, a ponětY:adž ne}ze
v žádném bodě přisvědčiti názoTůmďovolaci odpovědi, které hájí spravnost ro"sudku odvolacího s'Ůudu, bylo dovolání žalovaného vyhověno.
Čís. 2087,

Jde o nájem, nikoliv o pacht, byly-li najaty pozemky za vojenské cvi- '
čište. Lhostejno, že v době válečn,é bylo cvíčiště z části obděláváno.
Pronajímatel neinůže se tn domáhati zvýšeni nájemného dle opatření
Stálého 'Výboru Národního shromáždění ze dne 8. října 1920 čis, 586 sb.
z. a ll. a to ani zvý'šenill!oe i§ 2 (5) opatření.

(Rozh. ze dne 12. prosince 1922, R I 1402/22.)
Žádosti obce, domáhající se zvýšení pachtovného z pozemků, pronajatých vojenskému eráru za vojenské cvičiště, bylo obě m a II i žš í m i
s o ll' d y ,vyh'Ůvěno, pokud se domáhala náhrady zvýšených daní a ,přirá
žek v létech 1915 až 1920, rekuTsním soudem ztěchtodůvoďů;.
Neprávem stížnost uplatňuje,. že opatření Stálého výboru ne,vztahuje se
na pozemky, o něž jde. V § 2 (1) opatření se výslovně, uvádí, že propachtovatelé polního ho,s'podářství nebo jednotlivých zemědělských pozemků
mohou zvýšiti pa'chtovné ... , kteTýžto doslov jasně vyjadřUje, že opatře,ní
ro"eznává mezi propachtovateli polního hospodářství a mczipropachtovateli jednotlivých zemědělských pozemků. K jakému účeli zemědělské
pozemkY jsou propachtovány, jest nerozho'dno a vymyká se P'Dsouzení
v tomto řízení, Ostatně ve smlouvě pachtovní.v o,dS'1. II. vyhraženo jest
najírr,ateli, použiti pozemků i k j,iným než v 'Odst. I. uvedeným účelům,
tcdy zuěni odstavce onoho nevylučuje, aby pozemků za války bylo hospodářskypoužito. Jde tedY o pacht v pravém slova smyslu a jest použi!tí opatření ,oprávněno.
Ne j vyšší s ouď návrhahce zamítl.
Důvody:

Právem vyt}íká stěžovatelka napadenému usnesení rekursního soudu,

že jÍm byl porušen zákon. Opatření Stálého Ivýboru ze dne 8. října 1920:
čís. 586 sb. z. a' n., jak z jeho doslovu i účele Jeho vyplývá, má na myslI
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pachtovní-

poměr

a pozemky

zemědělsky obhospodařované,

kde tedy jde

o výtěžek z nich a kde vzhledem k tomu', že ceny polních plodin stouply
proti cenám před 1. lednem 1918 měrou neočekávanou, má zmíněné opatření Stálého výboru za slušno, by ; pacht:í'ř vzhledem na zvýšený výnos
z pachtovaný·ch pozemků platil přiměřeně k tomuto vyššímu výnosu zvýšené pachtovné, Tohoto opatřeni dOlVolává se i městsl,á obec L., požadujíc zvýšené pachtovné z pozemků, pronajatých vojenskému eráru
smlouvou ze dne 12. března 1914 za vojenské cvičiště. Obě nižší stolicé
sice zvýšení pachtovného zamítly, jelikož jest již tak vysoké, že nelze
za zvýšeuídle § 2 opatření žádati, vyhověly však návrhu tomu, pokud
šlo dle § 2 odstavec pátý opatření o to, by pachtýř hradil pro zbÝvající '
pachtolvní léta veškeré zvýšení co' do daní, přirážek a ostatních veřej
ných ďáv0k pro.ti roku 1913, přiřknuvše obci 5.080 ~č 33 h, jelikož vycházely z právního hle-diska, že jde o pachtovní poměr. Názoru tohoto
však, nelze sdHeti, Jak z doslovu pachtovní smlouvy vyplývá, najal Vojenský erár pozemky, ahy sloužily dělostřelectvu za cvičiště. Vzchází tu
především otázka, zda jde o pacht d nájem. Otázku tuto sice řeší § 1091
obč. zák., avšak přes to nutno rozdíl mezi nájmem a pachtem shledávati
nejen v případě, kde jsoll známky z '&' 1091 obč. zák. uvedené - - jelikož
tento má na mysli jen pravidelné zjevy - nýbrž i v tom, zda má míti
nájem-ce zásadně jen užívání věci či z ní chce těžiti, tedY požíváni plodů
z věci má pobírati. S tohoto hlediska vycházeje shledává dovolací soud,
že eráru šlo jen o prosté, holé užívání pozemků, že nebylo .jeho úmýSlem
je zemědělsky obhospodařovati a že jde tu správně jen o n á je m n í
smlouvu. Je·-li tu smlouva uáj;emní, nelze žádati zvýšen! pachtovného,
',ok nalvrho,vatclka činí, tím méně pak rozdíl v daních dle § 2 (5) opatření,
j,elikož se tu předpokládá, že jele, o smlouvu pachtovní a nikoliv nájemní.
Na věci nermůže ničeho měniti ani ta okolnost, 'že :malé části 'Pozemků najatých bylo ve válce i hospodářsky pO'll'žíváno, že· byla osévána, obilí
sklízeno atd" vždy! .dle odst. II. zmíněné smlouvy jest erár oprávněn j.ich
užívati i jiným způsobem a to v dobách, kdy byl" největší nou'ze o potraviny, takže užívání-m! jen nepatrné části :pozemků nemohla nikterak
povaha této smlouvy býti změněna. Nesprávným výkladem smlouvy ve
spojení s použitím opatření Stálého výboru na teuto případ' byl zákon
porušen.
Čís.

o

Nepřípustnost pořadu práva
plnění naturálních dávek dříví

2088.

pro žalobu školy na záduší kostela
k vytápěni školních mistnosti.

(I\ozll. ze dne 12. prosince 1922, R I 1405/22.)
Proti žalobě školy na' plnění naturálních dávek dříví vzneslo žalO'vané
záduší kostela námitkll nepřípustnosti poř"du práva, jíž s o udp r v é
s t o I i c e vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Císařské nařízení ze dne
26. dubna 1854 čís. 96 ř. zák Vy,počítává 'v § 3 jednotlivé sporné příp>ady,
jež majíce povahu veřejnoprávní, -odňaty jsou pořadu práva a přidě
leny k rozhodování politickým správám. Nemůže býti pochybnosti, že
také školy ll' jich vydržování slou'ží účelům všeobecným (veřejným), pro-

čež zmíněn~r ť. 3 podřizuje p1říslušnosti politick~rch úřadů vymáhání všech
dávek peněžních i naturálních, jež mají býti odváděny školám. Tuto
povah~1 Ivšeobecnou a veřejnou mají š~oly a s nin!! i ~al-0vbk~ě zvláště 9,cl
těch dob, kdy zákonem ze dne 14, kvetna 1869, ClS. 09 r. zak. byla nanzena všeobecná nucená návštěva škol. Mohlo by jen o tom býti pochybnos.ti, že v tomto případě nejde o vY!11áh~ní zadrželÝch ~ na:turál.ních dávek, ll}'brž o zjištění samé jsO'ucnosti p!a;va, na ony davky v~bec, ve
kterémžto případě dle náhledu zemské skolm rady (rozh~dnutl, ze dne
23. září' 1910 čís, 17501 ai 1908) a ministerstva kultu a ~yucovam. (;,!ne:
sení ze dne 19. prosince 1912 čÍS, 1869 z roku 1911)pry rozhodu'!l radne
soudy. Soud nesdílí tolJOto náhledu, protože § 3 cis. nařízení ze dne
20. dubna 1854, čís. 96 ř. zák. v o·dsta,vci druhém výslovně! uvádí, že politický úřad j,e p'říslušns'rm k rozhodování sporů i tenkráte, když se nat~
rální dávky docela odpíraj\' A naprosté odpírání dávek rov~á se POPI:
rání existence 'práva na dávky, Rek ll' r s II í ,s o ll' d zrusll usneSCl1l
prvého soudu a uložil mll'. by, vyčkaje pra~omoci, dále !ednal~ nepřihlí
žeje k použitému odmítacímu důvodu. D u vod y: ClS. nar. z~ dne
20. dubna 1854, čís. 96 ř. zák., jÍmž byly vydány předpisy o vykonu
nařízení a nálezů zeměpanských úřadů politických a policejních, ustanovL1je v § 3, že plnění renežitá, dle předpisu uložená, nebo tu jsoucí, jež
je v obom politické spr~vY dobývati k veřejnÝ'm účelům - kromě jiných
i příspěvkY mr školY - tedy ;ýž zpúsob vybírání - platí i o naturálních
dávkách pro kostelY, fary a školy, jichž vymáhání dálo se dosud cestou
politickou pDkud právo samo je nepopřeno, nebo, popirá-li se, oprávněný
má býti ~hráněn v držbě. BylD-li plnělní zcela' nebo z čá~ti opom,:,n,uto
neb odepřeno ie politický úřaď oprávněn užíti prostředku exekucUlch.
Z toho je vid~~, že předpisem tím je upraveno jedině vymáhání dávek
toho druhu, tedy exekuce. Ze by politický úřad bvl příslušn,Í'lll k rozh·odování sporů o existenci práva samého, se v cís. nař. ne:praví. Není tedy
j'ediný důvod. ,o který j~ upřeno napad'ené usnesení, správný~, to tím
méně, když žalobkyně sama uvádí, že žalovaná již po Jéta ,davek ,ne~
odvádí
Žalobkyně domáhá se žalobního nároku na zaklade vydrzem
(§§ 1472 a 1477 obě. zák.) tvrdíc, že-jde' o nárok soukromoprá'Vní. Žalovaná namítá krnme jinéhO' nepřírusrnost pořadl1 práva, dovO'zujk, že
může tu jíti ien o titul veřeinopdvní. Obě strany nabídly o svých tvrzeních důkazy: j,ež nebyly připu'štěny, Posavadní vý~ledky jednání neposkytují však dostatečného podkladu pro posouzení otazky.zda "klad tvrzeného náro-ku je povahy sOl'kromoprávní či veřejnoprávní. Je proto třeba
otávku tu vzíti na přetřes, po případě provésti důkazy.
Ne j v y Š š i s o 11 d obnovil usneseni prvého soudu.
Důvody:

Nelze. sice přisvědčiti názoru strany žalované. že dle § 3 cis. nař. ze
dne 20. d.ubna 1854 čís. 96 ř. zák. přísluší politickým úřadúm léž rozhodovati spor o existenci sporného práva na plnění naturálních dávek palivo.vfho cHví ve prospěch žaluHcí školy, poněvadž ustanovení to zeJm~éna pTi naturálních dávkách ve prospěch kostelů, far a škol nařizuje
politickou exekuci (lehT?k těch jen za přť~P?k18.'~U, ~e. práv? ~a dávk~'~l t.y
je nesporno, nebo je-Ii sporno, oprávneny ma bYÍ! clu-anen v' drzoe,
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z čehnž pairno, že samo cÍs. nařízení vyhražuje zvláštní rozhodnutí, zda
je samo -právo na dávku, sporno. O tom, který úřad má v takovém případě
rozhodnouti, není v nařízení tom ničeho, stanoveno. Ponévadž dle § 1
j. n. soudům přísluší rozhodovati p'Ollze o· nárocích soukromoprávních,
je rozhodnouti spornou otázku, zda zažalovaný nárok je povahy soukromoprávní, či veřejnoprávnÍ. Podle žalObY, jejího doplnění a výměrův a
intimátů okresní školní rady v S., jichž žalUjíCí se dovolává, je patrno,
že jde o naturální dávku palivového dřÍ'ví k vytápění školních místností.
Je tedy účelem této dávky ,příspěvek na umožnění školního veřejného
vyučování, tedy příspěvek k ú čel u v e ř e j n é m u, z čeho,ž jasně
plyne, že jde o nárok veřejnoprávní a nikoli soulkromoprávní, není též
soukromoprávního subjektu, jemu± by sporná dávka byla k prospkhu.
Jde-li však o nárok veřejnoprávní, nejsou soudy povolány, o něm rozhodovati, nýbrž úřady správní. Na tom ničeho nemění, že žalujďcí strana
opírá svůj nárok o soukromoprávní vYdržení, neboť nemůže -o přípust
nosti pořadu práva rozhodovati ohal, v nějž žalobce svůj nárok kryje,
nýbrž samo jádro věci.
Čís. 2089.

Knihovní soud musí na prostý návrh Státního pozemkového úřadn
poznámku záboru povoliti, nevyšetřuje, z~a-Ii nemovitosti jsou skutečně
ve stavu zabranosti.
Ustanoveni § 130 knihov. zák. platí též, o rekursu proti srovnalým rozhod,nutim o poznámce záboru.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1922, R I 141Oi22.)

K ll! i h o v n í (zemskodeskový) s o. II ď povolil k žádosti Státního pozemkového úřadu poznámku. Rek u r sní s o II d usnesení potvrdi1. Dovolací stížnost do usnesení rek11rsního soudu, s o II d p r v é s t o' 1i c e
odmítl jako nepřípustnou dle § 130 knih. zák. Rek u r sní s~ o. u d potvrdil
o'dmítající usnesení.
N ej v y š š í s o u d nevyhO'věldovolací stížnosti.
Důvody:

Správu" užily tll' rnZSl stolice předpisu § 130 knih. zák. Výjimka by
byla Ve smyslu rozhodnutíbýv. víd. 11ejv. soudu, j'cl1ž se stěžovatelé
dovolávali (Manz, knihovní zákon, vyd. 1909 čís. 4 k § 130) jen tehdY,
kdyby věc vyříditi bylo podle nějakého jiného zákona a tento by dovolací rekUrs proti souhlasným rozhodnutím phpouštěl, tedy na př. kdyhy
šlo o rozhodnutí nějaké otázky, která se řeší nesporným řízenim, takže
by měl místo § 16 nesp. říz. Tomu však v tomto případě tak není, neboť
nemůže 'vzhledem ku znění § 16 záb. zák." § 8 nař. vlády ze dne 9. ledna
1920, čís. 61 sb: z. a n. a § 7 čís. 1 zák. o. poz. 1M., býti o tom pochyby,
že l\ni1lOvnÍ soud musí poznámku záho,ru po'Voliti, jakmile je tu příslušný
n á vrh Státního pozemkového úřadl.-I, a nernúže nikterak vyšetřovati
otázku, zdali ty které nemovitosti skutečně ve stavu zabranosti jsou, nevyžadujef zákon ani, aby Státní pozemkový úřad doložil návrh svůj nČ'-

jakou listinou. t. J. výkaze::n o okolnostech, je~ za~ranost z~kládají, ani,
abY aspoň v návrhu skutecnosÍ1 ty udal, nybrz vyzaduJe prave a pouze
ten návrh. Dle toho běží pak, jen o vyřízení této knihovní žádosti a :majÍ
místo předpisy knih. zákona a tedy i § 130.
Čís. 2090.

Byl-li výběr zboží ponechán slušnému uvážení pro datele, jest lmpitel
vázán prodatelovým výhěrem, pokud se stal v rámci nabídky a hověl
zásadám poctiv.ého obchodu. Cena nemusí býti určena, stačl, hyla-li urči
telna. Bylo-li určeni její ponecháno prodateli, nesmí účtovati cenn pře
mrštěnou.

(I~ozh. ze dne 12. prosince 1922, cRv 1 521/22.)

Dopisem ze dne 3. dubna 1920 oznámil žalobce žalovanému , že by
mu mohl dodati 'větší soupravu broušeného zboží, z něhož jmenoval ně
kolik druhů, a žádalo zprávu, zda si žalo-van)', 'pleje sezna,m tohoto zboží
či zda je dá svÝlfll zástupcem prohlédno·uti. Zalov:aný dopisem ze due 6.
dubna 1920 odpověděl, že žádá, by žalobce hotové zboží zabalil a mu
zaslal, dodávaje, že očekává jeho fakturu. Žalobce zaslal 8. dubna 1920
žalovanému účet s udáním jednotlivých cen a 9. dubna 1920 zboží, jež si
ža'lovaný vyzvedl 17. dubna 1920. Dopisem ze dne 21. dubna 1921 sdělil
žalovaný žalobci, že mu dává zboží k disp~sjci, ježto ceny jsou nepřimě
řeně vysoké a zboží není bezvadné. Pmti žalobě na zaplacení kupní ceny
namítl žalovaný, že kupní smlouva nebyla dojednána, že požadované
ceny jsou nepřiměřeně vysoké a že zbožÍ' j'est vadné. O ba niž š í
s o II d y žalobu zamitly, o d vol a c í s ~ u cl z těchto d ú vod ů: I při.
~koupích ohchodních platí dle čl. 337 obch. zák. a § 1054 ohč. zák. zásada,
že lze koupi teprve tehdy pokládati za ujednanou, když se strany o ceně
zboží dohodly. Není sice třeba, by tato dohoda se stala výslovně a lze takové
ujcdnání dle, čl. 278 obch. zák. a § 863 obč. zák. i tehdy pokládati za .uči
něné, když jsou tu okolnO'sti, z nichž zřejmo, že se strany dohodly o on~ch
klusech, jež jsou rozhodny prO' urče-ilÍ množství, jakosti a ceny zboží. 'Zalovaný neodmítl sice dopisem ze due 21. duhna 1920 přijetí zboží proto,
že nepokládá koupi za uzavřenou, nýbrž oclmítl je z důvodu, že' nesouhlasil s jakostí a cenou zaslaného zboží. Jest však předem zkoumati, zda
žalovaný v tDilllto případě pro sebe závaznou smlouvu již byl ujednal.
Na to jest odpo'věděti záporně. Žalobce uvedl sice ve své písemné nabídce
ze dne, 3. dubna 1920, že může dodati včtší množství broušeného zboží,
že by to bylo niíkolikpodjímaných talířů, jemně uměleoky broušených,
křišťálových talířů s talířky a šálků podjímaných, pak několik zelcný'ch
sklenic a misek k vypláchnutí hmznů atd., a že ho žalovaný vyzval, aby
hotové zbo'ží odeslal. Odvolací soud připojuje se k názoru soudu prvého,
že údaje v dopisu' ze dne 3. dubna 1920 a v lístku. nestačí, aby se na ~á
kladě jich mohlo za to míti, že byla uje.dnána urdlá kupní smlouva. Zalovaný uzavřel dosud se žalobcem jen jeden obchod v ceně 3024 K. Zboží
zasJanéobsahovalo 150 kusů křišťálového zboží v ceně 30.980 'K:. Výraz
»větší mno'žství" neopravňovalo, by bylo předpokládáno trukové tmnO.žství křišťálového zboží, to tím méně, přihlíží-li se k obchodu dřívějšímu.
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Dopis ze dne 3. d·ubna 1920 neobsahuje ni zmínky o ceně nabízeného
zboží, které sluší dle dopisu ze dne 3, dubna 1920 označiti j.,ko zvláště
kvalifikované zboží umělecké nikoli jako běžné zboží trhové, Právem
spatřuje prv:S:' soud teprve v zaslání zboží S výpočtem ceny žalovánému
z&vaznou nabídku, poněvadž teprve tím žalovan}r nabYl včdom'osti o- jakosti, množství a ceně nabízeného zbožÍ, Ježto však žalovaný tuto nabídku dopisem ze dne 2L dubua 1920 odmítl, nebyla koupě ujednána, Odvolací soud připojuje se též 'k názoru prvého soudu, že bylo o,dmítnutí
včasné, a že z toho, že se stalo teprve dopisem ze dne Zl, dubna 1920,
nelze souditi, že žalovauý koupi schválil (čl. 278 obch, zák. a § 863 obi'.
zák.). Žalovanému bylo zboží doručeno tcprve dne 17. dubna: Poněvadž
šlo o větší množství drahého broušeného skla, potřeboval žalovaný jistě
delší doby, by zboží mohl zevrubně ohledati, a jest tcdy odmítnutí zboží,
které se stalo dne Zl. dubna 1920, pokládati za včasné.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižší-ch soudů a vrátil věc
prvému soudu, by znovu o ní j,ednal a ji rozhodl.

Důvody:

Mínění niŽŠÍ-ch soudů, že nedošlo ke smlouvě, poněvadž se strany
nedohodly ani o zboží ani o ceně, nelze phS'věďčiti. Dopisem ze dne 3.
dubna 19Z0 oznamuje žalobce žalovanému, že by mohl doda'ti větší soupravu broušeného zboží, z něhožpojmenillje několik drubů, a žádá
o zprávu, zda si žalovaný přeje sezuam tohoto zboží či zda je dá svým
zástupcem pmhlédnouti. Na tó odpovídá žalovaný dne 6. duhna 1920, že
žádá, by žalobce hotové zboží zabalil a mu zaslal, dodávaje, že, očekává
jeho fw'kturu. Tím do'šlo k dohodě o zhoží; předměte,llI smlouvy j:est zboží,
O ni\mž žalobce píše, že je mŮže odeslati. Tot" žalobcc nabízí a žalovaný
přijímá. Výběr zboží byl ponech3n slušnému uvážení žaLobcovn a žalovaný je tudíž vázán 'v}Tbčrem žalobce, pokud se stal v rámci nabídky a
hověl zásadám poctivého obchodování (čl. 278 obch. zák. a § 914 obě.
zák.). Nad to, schválil žalovaný zásilkU' co do množství a druhn zboží,
nehoť nevznesl v té příčině ná,mitek P'f'O'ti faktu'ře, jemu 8. dubna 1920
zaslané. O dohodě o ceně platí, co řečeno bylo o dohodě o zbMí. Ani ln
nežádá zákon, by cena byla určena, nýbrž stačí, by byla určitelna. Je-Ii
sporné zboží zbožím trhovým, jest pokládati za smluvenu cenu tržní; pak-li
j,t zbcižím' u:i:ěleck~Tm, jak míní ,odvolací soud, dlužno míti za to, že
určení ceny byI'Ů ponecháno slušnému uvážení žalobcovu, který nesměl
ov'šem (Ičtovati cenu přemrštěnou. Důvody, z nichž nižší soudy žalobu
zamítly, tudíž neobstojí. Otázku, zda se o'Cnámení vad zboží stalo včas,
lze ponechati stranou. Oznán;ení vad nemá právního účinku již proto, že
v něm vady nejsou označeny tak. by žalobce mobl seznati" O' Jaké vady
jde. Píšeť žalovanÝ ve svém dopisu ze dne 21. du'bna 1920 póuze, že jsou
při tom částečně kusy ne zcela be,zvadné, kterých by prý zálmzníci jeho
nikdy nepřijaJi. Zbývá tedy jen námitka, že ceny zba-ží vzhledem na jeho
jakost nebyly přimě.řeny tehdejšfmlu stavu trhu. Touto, n"mitkou bylo so
nižšim soudům zabývati. Jelikož tak neučinily, bylo do'voláulípodle čís. 2'
a 4 § 503 c. ř. s. vyhověno a dle § 510 c. ř. s. věc vrácena prvému soudu,
by o ní zno'vu jednal a ji rozhodl.

Čís. 2091.

Ustanovení čl. 345 obeh. zák. o nebezpečí za dopravy nelze použiti,
zasílá-Ii kupitel zboží, již přijaté, zpět prodateli. Ani lhůty čl. 347 obeh.
zák. tu neplati.
(Rozh. ze dne 12. jlrosince 1922, I\v I 5Z6/2Z.)
Pro datel zavázal se kup-iteli. že vezme prodané a kupitel.e.m bez námitky převzaté límc.e zpět, načež je kupitel odevzdal poště ve stavll neporušeném. Ježlo límce došlY prodatele ve stavu vadném, dal je prodatd
kupiteli k disposici a když kupitel odmítl za ně zaplatiti, domáhal se kupní
ceny žalobou.
O ba niž š í s o u d y žalobě vyhověly, o' d vol a é í
s o 11 d z těchto d ů vod ů: Ježto prvý soud jednab zjistil, že límce do'šly
žalobce v stavU' zašpifiěném, jednak, že je žalovaný odeslal 'úplně neporušené, jest za to. míti, že zboží bylo poškozeno na cestě k žalobci. Žal-ar
vaný hájí v odvolání názor, že pro vrácení zboží dle čl. 324 obcl1. zák.
platí bydliště žalovaného za spluiště, že tudíž žalobce stihalo uebe"pečí
dopravy, a že proto žalovanfr nelmúže býti zodP"O'vědnÝ'm za poškození
při do,pravě. Dle ustanovení čl. 324 a 345 obch. zák. ve spojení s,ustanoven,ím §§ 1048-1051 a 10640'bč. zák. platí síolo prodatclova provozu za
plniště, kupující má převzíti zboží u pro datele, a 'lleSe nebezpečí dopravy.
Kupujkí, jenž se souhlasem prodávajícího ·dodané zboží vrací, ne __ tává se
tím dodavatelem zboží a nelzc proto o,něch, ustanovení obdobně naň vztahovati. Výměna dodaného zba-ží za jiné jest smlonvou zvláštního druhu;
vůli stran dlnžno dovoditi při tom z umluv stran anebo z konkludeutních
okolností dle čl. 278 obč. zák;.1 a '§ 863 obč. zák. Při Ujednání 'výměnyl koupeného zboží za jiné, slušíyYcházeti z toho, že se mlčky předpokládá, že
se zboží vrací prodávajícímu v témže stavu, v jakém bylo kupuJícímu
zasláno. Bylo-H proto zboží, než došlo prod'ávaiícího, poškozeno, sprošťuje ho to povinnosti, zboží vzíti zpět. Prvý soud právem odsoudil žalovaného k zaplacení ujednané kupní ceny za 10 tuctů Ul11ICů. Námitka, že
žalobce pozastavil vady zboží pozdě, jest lichá. Ustauovení čl. 347 obeh.
zák. z·4,e nem'á rúÍsta, poněvadž neJde o pozastavení zbnží kup-Helem.
Z toh-o, že žalobce zboží, po 14. říjnu 19Z0 'vrácené, pozastavil teprve
v dopisu' ze cne 20. října 1920, nelze ještě usuzovati, že vrácení mlčky
schválil, :poněvadž časová mezera mezi přijet1m a ,pozastavením není
příliš značná. Že ža1lovaný dopisu, který žalobce dne 20. října odes!al,
uwbdržeJ, jest nerozhodné, poněvadž rozhoduje jet! to, že žalobce prah
p,řijetí vráceného zbc,ží ,činil námitky. Tyto námitky ostatně žalobce v dopise ze dne 24. listoj:adu 1920 opakoval.
Ne j v y Š š í s o II cl nevyl-:·ověl dovolání.
Důvody:

Dle zi'štění nižších soudiI nepozastavil žalovaný zboží, o které jde,
pro jeho '\adnost. nece-mítl je přijmouti, nýbrž j,e. přijal a žádal jen žalcbce,
by mu je za! jiné vyméni,l, Z toho plyne, že žalovan5r stal se: vlastníke,m
zboží. Vlastnictví uepřešlo na žalobce odevzdáním zboží na poštu k dopravě, poněvadž tu nebylo p-Dc,míne'k § 429 o,bč. zák. Ustanovení čl. 345
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.

obell. zák. tu nelze použíti, poněvadž žalo'vauý bYl prodávatelem zbo"
žalobce ~ebyl jeho kupitelem. Otázka, koho v takovém PřípaděPostih~~
nebez~ecl d?-pravy, není v obchodním záknně vůbec upravena. Platí tedy ~
obecne pravIdlo, že nebezpečí věci, dokud nebyla vrácena, pokud se týče
~d prod~vatele zase převzata, postihuje vlastníka věci, v tomto případě
~alovancho. Lichou jest námitka žalovaného, ž·e pouze žalobce jako pří
Jemce m~hl uplatllovati "áhradní nárok proti poštovnímu eráru, a že
bylo n.~ zalobci, by ihned zjistil, že zboží bylo poškozeno za dopravy.

D!; zJ~stění nižších soudů došlo zboží zevně nep-OTušeno a v takovém

pnpade se dle § 35 a 26 řádn o jizd. pošt. výbrada, příjemcova co do náhrady )'říp.adn,ého. poškození zásilké)' nepřipouští. Ostatně se poukazuJe
na spravne duvody napadeného rozsudku, jež vývody dovoIání nejsou

vyvráceny,

Čís. 2092.

Odebrání zboží má účinek I§ 97 (J) žel. dopr. ř. pemZe tehdy stalo-li se
bez námitky {pozastavenO.
'
. Uchýlila-Ii se dráha, Zjišťujíc vadnost zboží, svými zřízenci od ptedP1SU I§ 97 (2) čís. 4 že!. dopr. ř., uení oprávněna, dovozovati z toho dů
Sledky proti p·řijemcl zboží.

(Rozh. ze dne 12. prosince 1922, Rv I 708/22.)
Při dojití zásilky slivovice do stanke určení vé)'žádal si příjemce se-

znav j~jí va.dnost, na přednosto'vi stanice příkaz zřízenci dráhy by' doproVOdIl zásilku ku příjemci a zj'isti1 obsah sudů. Přednosta st~nice žádosti ~yh~věl a při prohlídce sudů zjištěno domácím protokolem, že chYbí
51 hlr.u.. Za,IO'~u o náhradu škody za úbytek prO' c e s II í S o·u d p r v é
s t o. II c e zamltl, O' d v O' I a c í s o u d jí vyhověl, zjistiv, že úbytek stal se
za d'opravy, a maje za to, že odebíráním zho'ží zpÚisobem, jakým zde se
stalo, nepozbyl žalobce práva. na ruáhradu škodé)'.
. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl do'volání.

úmluvy o· železniční nákladní dopr"a věj která znamenají »odebrati bez
námitkY nebo-li bez pozastavenÍ«, jak to plyne také ze srovnání první-ho
a třetího odsta·vee § 97 žel. dopr. ř. (srv. též Eger: Eisenbahnverkehrsordnung III. vé)'dání str. 539 a Rínaldini: Eisenbahnbetriebs-Reglement
str. 255). Odvo1ací soud zjistil, že ,příjemce zásilky, seznav její vadnost,

pozastavil zásilku

při převzetí,

vyžádal si

II pře,dnosty

stanice

určení,

by

obsah přepravených sudů bé)'l zjištěn, že přednosta stanice vyhověl této
žádosti, přikázal zřízenci dráhé)', by doprovodil zásilku k příjemCi a tam
zjistil obsah sudů, že se tak stalo a že by] zjištěn úbytek 54'06 litrů. Z toho
plyne, že příjemce neodebral bez nám i t e k zboží, neodebral tedé)' zásilku ve smyslu § 97 (j) žel. dopr. ř. Dovolací soud přidává se k názoru
soudu odvolacíbo, že ač zjištění vadnosti zboží mělo se dle § 82 žel. dopr.
ř. státi sepsáním skutkové podstaty a nikoliv sepsáním domácího protokolu (§ 97 (2) čís. 4 žel. dopl'.
pončvadž šlo o· vady při odběru zevně
již znatelné, železnice důvodně to namítati nemÍlže, ježto sama přivodila,
ano přímo nařídila tuto odchylku od předepsaného zjištění úbytku svými
zřízenci, za které dle § 5 žel. dopr. ř. ručí. Když tomu tak, nep.latí předpiS
§ 97 (J) žel. dnpr. ř., nýbrž zůstává při všeo-beenéllTII pra\~'dlu' § 84 žel.
clDPr. ř., dle něhož železnice" ručí za ško·du, která vze·šla ztrátou, úbytkem
nebO' ,poškozením zboží v době od přijetí k přepfa'vě až do dodání. A tu
sDud od'Volací, opakova,v svědecké důkazy zpÍlsobem, proti němnž strané)'
ničeho nenamítaly, zjisti!, že úbytek n as t a I v době od píljetí zboží
k pře-pravě až do dodání, - a IponĚvadž žalova-n5r erár neprokázal žádného z omluvných důvodů, uvedených v § 84 žel. dopr. ř., jest žalabní
nárok dle tohoto ustanovení oprávněn, a vyhověl odvolací soud bez právního omylu žalobě.

n,

Čís. 2093.

Uznal-li sice nemanželský otec otcovství, zdráhá se však platiti výživné, dlužno usnesení poručenského sondu, udělujicí zmocněni k žalobě,
doručiti neien poručníku, nýbrž i njo>manželskému (Itci. Nestalo-li se tak,
jest řízení o žalobě zmatečným ú§ 477 čís. 6 c. ř. s.).

(Rozh. ze dne 12. prosince 1922, RJv I 714/22.)
Důvody:

P~něvaďž ~alovaný erár uplatúuje pouze dov~lací důvod § 503 ČÍs.

4 c. r. s., dluzno vycházeti ze skutko'vých zjÍ'štění rozsudku odvolacího
soudu (§§ 498, 513 c. ř. s.). VezmOlr-li se tato zjištění za základ nelze
za oprávně,nou uznati výtku, že odvolaCí soud nesprávně posoudil, věc
~o stránce prÓ'vnÍ. Dle § 97 (1) žel, dopr. ř. zanikají veškeré nároké)' proti
zelezmel ze smlouvy nákladní, bylo-Ji zaplaceno dovO'zné i s ostatními
pohledávkami, váznO'ucími n", zboží, a bé)'lo,-li ZbO'Ží o. d e b rán o. O tom
že v případě, o který jde" dDvozné hylo zaplaceno, není sporu. Ale zboží
nebylo' odebráno ve smyslu § 97 (1) žel. dopr. ř. Ustanovení tohoto odsSavce obsahnje právní domněnku potud, že příj:emee zboží, splniv svůj
zavazek (,",placení -dovozného) a ,p řev z a 'v be zná m i t e k zboží
schválil tím provedení nákladní smlouvé)' železniční. Slovu»odebrati,:
v § 97 (J) žel. dopr. ř. nelze tudíž přikládati jiný vÝZlú~m než .slovÍlm
»přijati« a »převzíti«' v čl. 408 a 428 obch. zák. a v čl. 44' mezinárodní

Nemanželský' otec uznal sice na soudě otcovství k dítěti, ale zdráhal
se platiti výživné, ježto prý ho· nemanželská matka nechce pojati Ull manžela. Poručenský soud poukázal poručníka na pořad práva Ulsnesením,
jež sice doručil poručn1ku, ale nikoliv nemanželskému otci. O žalobě
dítěte
proti nemanželskému otci o placení výživného rozhodlé)' o b a
II i ž š í s Dud y věcně.
Ne j v é)' š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením a odmítl žalobl!'.
Důvody:

Dovolacímu

důvodu

zmatečnosti

řízení

nelze

mpřiti

oprávnění.

Dle

§ 16 I. dílčí novely k obč. zák. (cís. nař. ze dne 12. října 1914, čís. 276
ř. zák.) máso-ud,
určiti sárm
Civilnl rozhodnuti. IV.

Eznáno,

bylo-li otCDvství k dě'Cku

od sebe v

řízení

nesporném

nemanželským
výměru

otcem

vyživovaCÍch
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dávek, otce dle zákona postihujících. Pak-li by však rozhodnutí bylo
zá vislým na vyšetření sporných okolnosti, jež nelze zjistiti prostI-edky
řízení nespornéhO, má soud poručníka poukázati k podání žaloby. V,'sloviti se o tom, zda jsou zde předpoklady, by věc byla odkázána na
pořad práva, přikazuje § 16 I. dílčí novely k obč. zák. soudu poručen
skému. Tomuto náleží však, aby učinil formální usnesení po rozumu
§ 16 téže novely, aby je řádně odůvodnil a je i nema'uželskému olci doručil, by tento opravným prostředkem mohl se brániti přesunu věci na
pole řízení sporného. Poukázán-li poručník, by žaloval, formelně bezvadným a pravoplatným usnesením poručenského soudu, jest zjednán
nezvratný podklad pro řízení sporné a nelze ,pak procesnimu soudu při
znati oprávnění, by zkoumal, zda usnesení poručenského soudu je věcně
opodstatněno. Není-li zde lormelního podkladu pro přípustnost pořadu
práva, jest sporné řízení nepřípustným. Ze spisUJ okresního soudu vychází že nynější žalovaný již protokolárně dne 27. července 1921 scznal, , že jest nemanželským otcem nezletilého žalobce, žc však odepřel
poskytovati mu výživné, pakli ho matka, děcka nepojme za manžela a
později dodal, že by jinak byl s matkou děcka nesouložil, a že když
matka bezdůvodně sňatek s ním uzavříti nechce, musí se sama o dítě
starati. Poté poukázal soud poručenský u,snesením ze dne 22. února 1922
pomčníka děcka, by poclal na nemanželského otce žalobu o výživné, a
odůvodnil toto usnesení tím, že výživné nelze určiti: cestou nespornou,
poněvadž otcc děcka tvrdí, že 'll1atka dítěte bezdůvodně ve svazek manželský s ním vejíti se zdráhá' a tudíž sama musÍ' na se vzíti vSTživu dě
cka, o kteréžto námitce dlužno podrobněji jednati v cestě sporné, poně
vadž prostředky r-ízení nesporného k tomu nestačí. Toto usnesení dal
soud PM'učenskÝ doručiti pouze poručníku, nikoli však otci děcka. Není
tedy usnesení to formelním podkladem pro přípustnost pořadu práva a
řízeni sporné není přípustným. Po,něvadž nebylo takto vyhověno podmínkám § 16 první dHčí novely, platí pravidlo, že vyživovací povinnost
a výše příspěvků se má zásadně- určiti v řízení nesporném, nebof podmínka pro I"ízení sporné nebyla í-onmelně správně utvořena. Měl tudiž
již soudce procesní dle §i§ 239, 240 odst. 3 a 261 c. ř. s. odmítnouti žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. Když tak neučinil, jest zde důvod
zmatečnosti dle § 471 čis. 6 a 503 čís. 1 a 513 c. ř. s. a bylo proto nutno
dovolání vyhověti, rozsudky nižších soudů s předchozím řízením zrušiti
a žalobu odmítnouti jako. nepříp"stnou (§ 478 a 503 čís. 1 c. ř. sJ.
Čís. 2094.

Pro

poměr

mezi

zmocněncem

a zmocnitelem

s,tači

lústni smlouva

o zmocnění, třetí osoba není však povinna, pustiti se do jednání se
zmocněncelm,

nevykáže-Ii se jí písemnou plnou mocí.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1922, Rv I 721/22.)

Žaloba kupitele na dodržení kupní smlouvy byla zamitnuta s o u cLy
vše ch tř í S t o I i c, Ne j v y šš í'll1 S o II dem mimo jiné z těchto

důvodů:

Jest nesporno, že dne 3. května 1921, kdy zástupce ža!ovanSl ch na
žalobcovo vyzvání se dostavil do K. k sepsání smlouvy; žalobce v K.
vůbec nebyl. Arci tvrdí, že ,přibízal své manželce, by za něho jednala,
ale připouští, ŽC ji nedal pisemné plné moci. Žalobce napadá názor odvolacího soudu, že Marie Š-ová bez písemné plné moci r.lebYla s to, by
uzavřela platnou smlouvu trhovou, - leč neprávem. Dle !j 1005 obč. zák.
může se smlou'va o zmocnění ovšem státi nejen pisemně, n~rbrž i ústně,
ale to 'illiá význam jen pro vnitřní pomčr mezi zmocnitelem a zmocněn
cem. Aby však zmocněnec na venek vúči třetím osobám byl legitimován a platně za zmocnitele mohl jednati, jest třeba, 'by o zmocňovací
smlouvě byla sepsána listina, již zákon nazývá plnou mocí dli mocným
listem. Když Marie Š-ová nemohla se vykázati takovouto listinou, nebyl zástupce žalovaných povinen, ano bez porušení zájmů svých zmo,cnitelů ani oprávněn, uznati její legitimaci, a právní zástupce té oné
strany nemohl a nesměl ji připustiti k jednání a zřizování Jistiny o kupní
smlouvě. Již v tom směru tedy nezachoval se žalobce dle zákona.
Čís. 2095.

Zákon zf./ dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n., kterým se upravují
požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
Vdově po zaměstnanci, jeuž zemřel před 1. lednem 1920, uepřísluši'
nárok na zaopatřovací požitky. když k sňatku došlo sice ještě za ,","něJ
služby, ale v době, kdy zesnulý pak manžel měl již nárok. by odešel do
výslužby.
Ná,ok lze uplatňovati i proti pachtýři. jenž byl posledním zaměstna
vatelem.
zaopatřovací

(Rozh. ze dne 12. prosince 1922, Rv I 741/22,)
Manžel žalobkyně V ácla v S. byl od roku 1898 do roku 1906 hospoadjunktem na velkostatku Ch .• pak sloužil u žalovaného, jenž
byl pachtýřem dvorú tI. a S., nejprve na dvoře tI. a posléze jOlko ho.spodářský správce na dvoře S. Po smrti Václava S. dne 9. března 1916
byla žalobkyni vyměřena pensijnim ústavem pense a roční příspěvek
na výchovu dětí. Žalobě o placení zaopatřovacích po.žitků dle zákona
ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. pro c e s n i' s o II d p r v é
s tol i c O' vyho.v,ěl, o d vO I ac i s o II d ji zamítl. D fl vod y: Soud
prvé stolice výslovně v důvodech rozsudku uvádí, že žalovaná strana
je pachtýřem, což též ve sporu byla sama ud'ala a což žaluiící stranou
nebylo ani popřeno. Ostatně nezáleží na tom. zda je žalovaný vlastníkem či pachtýřem dvora, poněvadž plniti požHky dlc zákona čís. sb.
130/1921 jest povinen zaměstnavatel, u něhož počala nebo. v případě
§ 1 písm. b) má počíti výplata zaopatřovacích požitků, a jÍm, kdyby
zde byly podmínky zákonné, byla by žalovaná strana, poněvadž u ní
byl Václav S. jako správce dvora S. naposledy zaměstnán. Nebylo proto
třeba, by prvý soud předsebral ještě nějaká zjištění v příčině právního

dářským

,.'

1173

1172
poměru žalované strany ku dvoru, a, nestalo-li se tak, netrpí řízení ta~
kovými nedostatky, jak jc žalovaná strana tvrdí. Má-Ii žalovaná strana
dvůr spachtován jen do roku 1924, bylo by rovněž Pl"(} otázku povin,
nosli ku plnění požitků, kdyby nárok žaluj1cí strany na ně byl iinak odů
vodněn, vzhledem k tomu, co uvedeno,
nerozhodné a nepotřeboval by
soud prvé stolice k dočasnosti pachtu ,přihllžeti. Za to nelze upříti odvolání oprávněnosti, pokud jde o uplatňovaný důvod nesprávného právního posouzení věci. Nelze přisvěďčiti názoru odvolatele, že pod bývalými zaměstnanci na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18.
března: 1921, čís. 130 sb. z. a n.), sluší rozuměti takové zaměstnance,
kteří před vydáním zá'kona v činné službě velkostatkw již nebyli, a nikoli zaměstnanee, kte,ří před vydáním zákona aktivně slouživše, ze_
mřeli a že to plyne ze slova »bývalí". Výklad takový nemá v zákoně
opor; již se zřetelem na vysvětlivky k § 1, obsažené v nařízení vlády
republiky Československé ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n.,
kterým se shora uvedený zákon pro,vádí. Dle § 1 zákona ze dne 18.
března 1921, <ČÍs. 130 sb. z. a n. vztahuje se zákon na bývalé zaměst
nanee na velkém pozemkovém majetku a jich pozůstaIé, požívají-li již
zaopatřovacích požitků z důvodu trvalého služebního poměru na velkém poz(>mkovém majetku, aneb nabyli-Ii nároku na pensi dříve, než
zákon počal působiti, t. j. před 6. květnem 1921 (§ l6). Jaik správně uvedl
již prvý soud, tyto náležitosti "de jsou. Není sporno, že Václav S., manžel žalobkyně zaměstnán byl na velkém pozemkovém majetku ve výměře přes 250 ha půdy od 18. dubna 1898 až do 9. března 1916, a to nejprve na velkostatku Ch. po 8 let jako hospodářský adjunkt, pak u žalované strany na dvoře li. a posledně na dvoře S., majícím výměry přes
1000 měr od roku 1906/1909 do roku 1916, posledně jako samostatný
hospodářský správce, a že dne 9. března 1916 zemřel v nemocnici následkem válečných útrap, ježto nastoupil v červenci 1914 službu váleč
nou. Je proto jisté, že Václav S. nárok na placení pense pro případ nezpůsobnosti k práci při 18 letech služebních by byl měl.
Plyne to již
z toho, že byl pojištěn ve smyslu zákona ze dne 16. prosince 19D6, čís.
I ř. zák. z roku 1907 (nařízení ze dne 25. 'června 1914, čís. 138 ř. zák.)
II pensijního ústavu průmyslu culkrovarnického, a že se vdově' po něm
Marii S. i sirotkům pense a vychovávací příspěvky od ústavu toho
vyplácejí. Dle § 6 zákona přísluší vdovám po zaměstnancícb, v § I jmenovaných, se zpětnou platností od 1. ledna 1920 polovina zaopatřova
cích požitků, na něž zemřelý manžel byl by měl nárok, vstoupily-li ve
sňatek se zaměstnance'm, jenž nabyl nároků na zaopatřovací požitky,
přeď 1. lednem 1920, ale ovdověly po 1. lednu 1920. I když žalo·bkyně
Marie S. vstouplla ve sňatek s Václavem S. v roce 1916 zemřelým,
před 1. lednem 1920, v době, kdy tento ll' žalované strany byl činně zaměstnán a i když Václav S. nároků na zaopatřovací požitky, jak na.hoře již uvedeno, nabyl, není zde další podmínky tohoto § 6, totiž že
žalobkyně ovdověla po 1. lednu 1920, ježto ovdověla již v rOCe 1916.
Ze výhod zákona účastny jsou jen vdovy po zaměstnancích toho druhu,
jako byl Václav S. a o j",kých § 1 zákona mluví, jen když ovdověly po
1. lednu 1920, vysvítá i z vysvětlivek k prováděcímu nařízení ze dne
13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n. Ježto u žalobkyně tomu tak není,
žalobni nárok není odůvodněn a v důsledku toho není odůvodněn "ni nárok

~ítek po ~ernřeJ~n: ,Václavu S,;, ll':, \,:ychov~va;í pří
ponevadz tento narok zaVlSl na tom, pnslusl-h vdave narok na
zaopatřovací požitky podle § 6.
, Ne j v y Š š í s o II d obnovil rozsudek prvého soudu.
spolužalující~h

spěvkY,

Důvody:

Dovolací duvod nesprávného právního posou~ení jest dán, nebof
rozsudek odvolacího soudu mylně chápe předpis § 6 zákona ze ane
18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. Jakkoli předpis ten jest dosti nejasným, přece již z něho samého a zcela !a~ně pak;, dů;,od?vé zprávy
soc. pol. výboru tisk 1471 al. 8 a z provadeclho nanzem vlady ze dne
13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n. čl. I. k § 6 vyplývá nade vši pochybu,
že se omezení jeho - a on není vzhledem k § 1 písm. a), dle něhož přísluší
dobrodiní zákona i pozůstalým zaměstnancov}rm, když zaopatřovacích
požitků již požívají, bez výhrady, tedy kažďé vdově pensionované vů
be'c, ničím jin}rm než omezením tohoto předpisu I§. 1 písm. a) - žádným
způsobem nevztahuje na vdovy, jichž sňatek s nebožtíkem zaměstnan
cem datuje se ještě z doby jeho a k t i v'i t y, jak tomu jest právě u žalobkyně, pakliže on nároku na pensi ještě byl nenabyl; v tomto případě
nebylo tvrzeno, že nebožtík manžel žalobkyně nároku na pensi již za
své aktivity, v které bezesporně zemřel, již byl nabyl. Co se totiž výrazem »na0'-·· nároků" na pensi myslí, vyplývá z § 1, který právě tak
jako § 6 mlu,ví jednak o případě, když zaměstnanec pense již požívá
(písm. a), a jednak o případě, když na ni nároku již nabyl, ač jí ještě
nepožívá (písm. bl. Důvodová zpráva vykládá, že tento druhý případ
tu je u starÝeh úředniků, kteří již přesloužili, ale pro nepatrnost pense
do výslužby odejÍti nemohou, těm tedy že zákon tímto druhým ustanovením (písm. b) umožniti chce, aby ještě před po'četím působnosti tohoto zákona do výslužby vstoupili, za kterýmž úče1em působnost tu
v § 16 na 30 dní odsunul. Ve smyslu zákona nabyl tedy nároku na
pensi zaměstnanec, který je sice- leště v aktivitě', II něhož však. již na_stal konkretní případ, který ke vstupu do výslUlžby dle smlouvy neo
předpisu zákona opravňu,je, což hude pravidelncpl'ípad doslonžení
stářf, ku vstupu, do výsluiŽby opravňujícího (srv. § 3 odstavec
druhý), výjimkou pak případ trvalé invalidity, opravnUllCl ku
vstupu do výslužby i před naplněním sll1žebn1ch let, kde potom zákon
přiznává v § 4 jen percentuelní kvotu pense dle míry vyslouženého
čaSl!. Tedy v takové případnosti byl by nebožtík muž žalobkyně musil
bývat (nárok mít, aby s takovou kv'Otou do pense vstoupi!) v té době,
když se brali', aby výluka § 6 (2) na ni dopadati mohla. Něco t"kového
však nebylo namítáno, naopak sám žalovaný oPÍ'fal se výslovně o to,
že nebožtík manžel žalobkynč zemřel roku 1916 jako a kt i vně s I o už í ci ú ř e dní ka tudíž před 1. lednem a n i ne p o ž í val jl e n s e
a n i do té n á r o k u na ni ne měl. Tvrdil tedy výslovně to, co
nárok žalobkyně zakládá, kdežto odvolací soud vychází z opaku, tomuto tvrzení odpomHcího, že nebožtík nárok měl " domnívá se arci,
že to je ve prospěch vdovy. Zákon omezuje toliko vdovu, která zaměstnance brala si, když už byl v pensi nebo právně tomu rovnocenném postavení, t. j. že každou chvíli mohl do pense odejíti, maje nárok
na ni již založený. Když takto dúvod, z něhož odvolací soud žalobu
zam1t1, objevil se právně mylným, dlužno zkoumati ost~,tní námitky ža-
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lovaného, jež v dovolání ještě držel. Trval na tom, že nárok proti němu
nepřísluší, protože ie pouze pachtýřem dvora S., kter~· má najatý Pouze
do roku' 1924, že mu tedy povinnost, ·platiti pensi, nenáleží vůbec, pak-Ii
by však přece náležela, tak ne přes dobu· nájmu. Na to odpovídá § 1]
zákona, že platiti pensi dle tohoto zákona po-vinen jest za m ě s t n avat e I (nikoli tedy nepraví se vlastník neb uživatel statku), u něhož
výplata zaopatřovacích požitků počala, pIi čemž dle důvodové zprávy
a vládního nařízení prov. k § I lit. a) jedno je, zda požitky ty platí zaměstnavatel sám či osoba třetí, najmě, jako zde, nějaká pojišťovna. Žalovaný je bezesporně zaměstnavatelem, u něhož výplata vdoviny pense
počala, t. j. nebožtík zemřel jako jeho zaměstnanec a od jeho smrti požívá vdova pense, Že je pouze pachtýřem, nevadí, neboť prováděcí
nařízení vl. v příkladě 2. k § 9 výslovně uvádí jako zaměstnavatele
k placení povinného p ac h t Ý ř e. /(' naprostému osvětleni ntázky však
ještě toto: Vládní návrh zákona tisk čís. 1130 V' § 2 (!) ukládal tak jako
zákon sám· povinnost platiti zvirš·enou 'pensi zaměstnavateli, li něhož
výplata posavadní pense počala, avšak v odstavci druhém stanovil:
"V povinnost zamčstnavate.]e dle (]J, který byl nebo jest v I a st n ík e m neb už í vat e! e m velkého pozemkového majetku, vstupuje
každý právní nástupce jeho v držení tohoto majetku ... ". Tím nebylo
nikterak řečenn, že povinnost původní nestihá každého zaměstnavatele,
nýbrž jen toho, který je vlastníkem neb užívatelem sb/ku; praví! se
tu zřetelně jen, na čí h o právního nástuvce povinnost ta přecházÍ, že
jen na právního nástupce vlastníkova neh uživatelova, nikoli však na
právního nástupce jiného zaměstnava'tcIe na př. pachtýř.e'. Dúvodová
zpráva však zmýlila se ve smyslu toho ustanovení a přípojila v al. 9
tento, dodatek: »Břemeno vyšŠích zaopatřova'CÍch požitků, jak je upravuje osnova, milže' býtí uloženo jed i n ě z a m ě st n a vat e 1i, pokud
byl nebo jest v I a s tni k e m nebo u ž i vat e lem velkého pozemkového majetku nebo jeho právnímu nástupci VI držbě ..... «. Soc. p'ol.
výbor tisk. 1417, jenž přepracoval vládní návrh tak, jak zní nyní vyhlášený zákon čís. 130/ 1921, který stannvll (nyní změněno zákonem ze dne
13. července 1922, čís. 215) v § ll, že· »plniti požitky, nvedené v tomto
zákoně jest povinen z a m ě s t n a vat e I, u něhož počala výplata zaopatřovacích požitků" a v § 12, že »právní nástupci osob k výplatě povinných podle § Ih tedy právní nástupcí každého zaměstna!vatele ne
pouze v1astníka neb užívatele, »ručí s nimi nerozdílně za závazky z tohoto zákona plynoucí", a který tedy změnil vládní osnovu tak, že na
mÍslo V'stllpudo zaměstnavatelovy povinnosti ustanoví! ručení právního nástUPce vedle zaměstnavatele, a že toto ručení vztáhl na právní
nástupce každého zaměstnavatele k výplatě povinného (tedy i na právní
nástupce takto povinného), nicméně nedopatřením přejal z důvodové
z'právy vládní do zprávy své i hořejší passus aI. 9, kte'rý nejen byl
v odporu již s návrhem vládním, nýbrž i s návrhem výborovým (nyní
záko·nem) je v odporu dvoinásob, odporuje jak § II, tak § 12, a dlužno
ho vůbec nechatí mímo zřetel.
Čís. 2096Zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., jimž se, upravuji
zaopatřovací požitky bývalých zamestnanců na velkél11 majetku pozemkovém.

Ohledně revírních lesních přicházeií v úvahu skupiny 6, 7 neb 8 tabelky.
(Rozll. ze dne 12. prosinec 1922, Rv I 1460/22.)
.
" . d máhala se na posledním jeho zaměstnavateli za:
Vdova, po les,mm, o zákena čís 130/1921 sb. z. a n. Pro ce s n I
opatřovaCIch pozltku dle '.. al J'I' 'požitky dle 7 třídy tabelky. D úd
. Y' é s -t o l 1 c e pTlzn'
.
Id' k
s o u P ! . . . d' ' . t zdali manžel žalobkyně dle pas e ll] s uvod y: Spor je Je m~ o
10 zákona ze dne 18. března 1921, ČÍs. 130
tečně vykonavane sluzby dV' . 'm lesním menšího- 'Objektu či revírním
sb. z. a n.) byl po~z,; po nZ1:y in' 6 či 7 tabulky zaopatřovacích polesn~m, zda tcd? nale/;I dO'l'išt~n~ že manžel žalobkyně byl san;ost.atžítku k u,:edene,mu zadfnl~'sni sprá~u sestavoval seznamy porazen,ellO
ný,m, lesn~m, sa~ k V~ýplatě mzdy les~ích dělníků, na základě )eho preddn;l, ~ou arzova '.
'r b I pouze
prováděcím organem P.J-O
pisu duchode~sky urad" kten vIr lihovar, cihelnu, pivovar a lesy všechna odvetv! panstvtl, -b Id 1" ektor který vedl dohled' na všechna.
'hy že na pans VI Y w s ,
bk '
'I
ve dl k!1l"
.
J d'l
'ištěno že manžel žalo yne mc
odvětví j~h~ t:dJ;' I Jesy. o~áv~t s~~ostainou službu technickou i ~d~
titul »re':lrn; Ic~n:", ze ,Vykl
'h"
aJm mu byli podřízení, vcdl naturalm
Vi oval kultury a vůbec pracoval
mínistratlvm vmtrm sluzbu. esm, d
účty lesní, výka'zy ~ubat~ry a po ., ,.l.r~, .'k n a v' sledek byl pod~~mosta,i,ně dle les~lho Pba~\:~~r:;r~~yV~e~ní neb00, staveb~í dfíví
nzell pnmo nh_jlt,C 1, ne o.
návrhů a v$rpnčtů a po úradě s mm mamimo okres prodaval dle J e h o ,
. I'
'dříví 'byly vydájit,cl velkostatku s~'.\k:~ž~ole;~íu'~~::~ná~"n:~~v~~~ával dfívÍ. Z těchto
vany a placeny v ,uc o ,e.. že manžel žalobkyně nejen dle tItulu byl
zjišt'ěných ok?lnost~ Je, zre:~o~edl zcela samostatně lesní objekt panství
revírním le,smti"'. ~ybrz I; ~\ . administrativní, že sám byl zodpověde~
jak po ,str~nce, tcchmc~~s;~de'~ nebol neměl nad sebou vrchní lesm
za spravn? v,yk~~ a
"t I ' Ikostatku pokud se týče inspekto~a,
správy, nyhrz pnmo . maJI e e ve
'chn odvětví téhož, zvláště že
ustanoveného pro cely :elkostal~\a~~~ k~erý pouze byl prováděcím
neb?1 podřízen duchodmmu :~o o~ředpisú, nýbrž podléhal jen vrc!lO~
org~n:m a ,vedl kmhy dle iak náležel manžel žalobkyně jako ,;ev:rn~
sprave podn,ku!. Dle tO!lO ~ Ik
anpatřovacích .požitků a pnsluseJI
lesní do skupmy sedme ta u. Y z .
"dl § 6 z'kona 3.000 Kč
proto žalobkyni požitky ,clle t~to sk~P!O~, tu,dlzles~í objekt nemá 300 ha
ročně. Nároku žalobkyn~ nem l!~ z:~a2~6 ~~ ~ ježto pro vřaděni do
výměry - dle, tvr~:n~a~;~~~a o nýbrž jen vyk~návané prá~e ~Ie Vysk~mn.v: 7 ne11l roz:
. Táce~' manžel ža'lobkynč konal. VJ:'me;a pod
svethvck ke S,kupme. 7 a P
d"' ného lesního dle skll'piny seste. O d300 ha ma vyznam Jen pro po flzle dodal k jeho d ů vod ů Ul: Skuvol a c Í S o Ul d d~~f~~~e:á~~~:r~ vaysvěmvek líší se p,,-dstatn~ tím, ž,~
pmy 6 a 7 dle "
'hl ... co do předmětu cmnosh a veis!
p,ři této jd'e ,o znz:nce s .ro~sa v~t~í zodpovědností, než při ~řízencích
samostatnostI a s hm sp~]en, II ostavení vyznačeno zejména též zPúso.lesních s~~piny 6. T~~OI r~~n~t~ ~řízen'ec skupíny 6 jest pod dohleden:;
bem podnzenostl, n,e .o
,':z
lesní skupiny 7 podřízen vrchm
vrchní správy lesm, Jest znzenec
,
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správě podniku. Nesprávný-m jest náhled odvolatelúv, že pro rozeznávání mezi oběma skupinami jest rozhodnon též viTměra, neboť pro zří
zence »re'/Írní lesnÍ« s'kupiny 7 se nevyžaduje určité
výměry pod
aneb nad 300 ha a toUko pro skupinu 6 stanovÍ se plnšná v}'měra revíru
pod 300 ha.
N ej v y Š Š Í s o II d nevyhověl dovolání.
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vvšším soudem (usnesenim ze dne 28. února 1922, R II 25122) paK obnov~no řízení přerušil,' ježto otázka měny mezi stranami jest sporná
a žalovaná strana, měla bydliště v území Cesko·slovenské republiky.
kdežto ohledně žalující strany bylo uznáno, že odštěpný závod zakládá
ovšem sudiště dle čl. 87 j. n. nikoli však nové sídlo, pročež v tomto pří
padě nelze tvrditi, že žaluj~cí banka má}vé sídlo též v tuzemsku.
vydání zákona ze dne 30. cervna 1922, C1S. 207 sb. z. a n. navrhla zaJabkyně obnovení ,přerušeného řízení.
S o II d p r.V' é s tol i c e návrh
zamítl. D ů vod y: Žalující strana domáhá se nyní obnovení přeru
šeného řízení dle čl. 1 (3) zákona ze dne 30. června 1922, čís. 207 sb.
z. ano a čl. 1. (5) nařízení vlády ze dne 7. srpna 1922, čís. 265 sb. z. a n.,
,tvrdíc, že dle těchto ustanovení sluší tuzemské odbočky cizozemských
peněžních ústavů považovati za tuzemské věřitele a dlužpíky a že se
tuzemské odbočky ,peněžních ústavlr, jejichž hlavni sídlo bylo ke dni
26. února 1919 v cizozemsku, považují za tuzemské ústavy. Nařízení
vlády ze due 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n., kterýmž učiněno opatření na přerušení sporu D pohledávky znějÍci na staré koruny, jest jen
předchůdcem zákona ze dne 30. června 1922, čís. 207 sb. Z. a ll. Má býti
proveden soupis starých korunových pohledácvek mezi tuzemci a CIZOzemci a pod státním sprostředkováním pr'Ovedeno súčtování nebo celkové vyrovnání a proto měly býti předně správní spory přerušeny a tím
co možno vybrání pohle-dávek zamezeno a pozdější Vyúčtování vyhrazeno,. Poněvadž nyní zákon ze dne 30 června 1922, čís. 207 sb. Z. a n.
tuzemské odrAXky cizozemských ústavÍt výslovně jako tuzemce označuje a tím luzernské pohledávky oproti tuzemcům ·ze sou'pisu a tím také
ze- súčtování výslovně vylučuje, jest tím na jevů dáno, že se nařízení
ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n. na tuzemské pohledávkY
proti tuzemcům nevztahUje a že proto v tomto sboru přeTu\Šení nastati
nemá. Soud nemůže tento právní názor sdíleti. Úprava sporných otázek
- ohledně meny mezi příslušníky států nástupnických jest možna. jer;
cestou zákonodárství na záckladě rruezinárodnich smluv. První pmzaÍ1mm
dohoda stala se v tomto smyslu dle výše uvedeného nařízení mezi
rakouskou a československou republikou, dle které museli valutové
spory buď na návrh nebo z moci úřední býti přerušeny. Nyní však má
se konečná úprava valutových sporÍt díti tím způsobem, že pla·cem
československých dlužníků v cizozemsku mají býti upotřebena ku zaplacení pohledávek československÝch vHitelů proti cizozemsku. Dle
toho přejdDu veškeré ,pohledávky a záva,2Jky česko-s,lovenských pBíslušníků na ústav k tomUl cíli zřízený, jenž ze splátek dlužníků věřitele
buď z úplna nebo z části uspokoií. Následkem toho hyl nařízen i soupis
pohledávek. To jest jediná tendence tohoto zákona. V § 6 zmocněna
vláda po přípacdě naříditi přerušení sporU', což nejlépe dokazuje, že
shom uvedené nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n. jest
ještě v platnosti, pokud jde o pohledávky z doby před 26. únorem 191?
Jest proto žadatelka na omylu, má-li za to, že spor tento múže býti ope(
zahájen. Zákon naopak zamýšlí zameziti sporúm a má jen tu tendenci,
aby byly ku vzájemnému súčtování mezi nástupnickými státy zjištěny
vzájemné pohledávky a závazky. Význam tohoto zákona jest proto
formální a není dúvoďu pro obnovení jednání. Rek II r sní s o u d zrušil
přerušení SPOrtl a nařídil prvému soudu, by ve věci dále jednal.
D i1-

:'0

d y:

Vezmou-li se za základ skutko,v-á zjištCnÍ, ucmena prvJ'rm scudcem
a převzatá soudem odvolacím, nelze za oduvodněnoU' uznati ani výtku
nesprávného posouzení právního (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). ježto zjištěný
obor působnosti zemřelého, Josefa Z-a nedopouští pochybovati
o tom, že manžel žalobkyně nebyl pouhým podřízeným lesríím, náleže'jícím do skupiny 6 tabulky zaopatřovacích požitků, připojené k zákonu ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., pokud se týče vysvětlivek k této tabulce, obsažených v wováděcím nařízení ze dne
13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n., nebo dokonce pouhým vrchním
hajným, ve skupině 4, jak žalov'a'ný nyní v dovolacím spise tvrdí ač ve
sporu sám přiznal žalobkyni 'zaopatřovací požitky, příslu'šeiící ~kuPil!ě
6. V tom směru odkazuje se dovolatel na podrobné a vystižné důvody,
přičinené k rozsudkům nižších soudů, jež lie'byly vyvráceny vývody
dovolacího spiSUJ. Sám od sebe položil si dovolací soudu otázku, nelze-li
snad nesprávnost rozsudků nižších soudú odvoditi z ustanovení článku
I. čís. 3 z;ikona ze dne 13. čmvence 1922, čís. 215 sb. z. a n., jímž byli
se zpětnou účinností ode dne 6. května 1921 revírní lesní zařaděni do
skupiny 8, a takto do jisté míry postaveni rua roveň samostatným lesním
správcům, při nichž se dle- vysvětlivek k prováděcímu nařízení ovšem
vyžaduje, by lesní správě bylo podřízeno aspoň 700 ha lesa. Než dovolací soud odpověděl k této otázce záporně, uváživ, že zmíněnou změ
nou zákona měli revírní lesní býti opartřeni 1 é p e, že tedy zajisté nebylo zákonodárcovým úmyslem, odkázati revírní lesní do skupiny 6,
jsou-li tu jinak předpoklady pro skupinu 7.
Čís. 2097.

Přerušení valutových sporu (nařízeni ze dne 21. dubna 1921, čí,·,
173 sb. z. a n,).
Tuzemské odbočky cizozemskÝCh peněžních ústavu dlužno pokládati
nyní (zákon ze dne 30. června 1922, čís. 207 sb. z. a n. o zpiísobu vYrovnání pohledávek a závazků vzniklých v rak. nh. korunách mezi věnitC\\i
nebo dlužníky československými a cizími) za tuzemské věřitele (dlužníky).
Lhosteino, že v téže věci bylo před tím, než-li zákon čís. sb. 207/22 nabyl ú'činnosti, vydáno' rozhodnntí opačné.

(Rozh. ze dne 12. prosince 1922, R II 448/22.)
V řízení o žalobě tuzemské odbočky anglo-rakouské banky proti tuzemské firmě stala se spornou měna, pročež soud pr"vé stolice usnesením ze dne 9. listopadu 1921, jež bylo rekmsním soudem změněno, nej,I
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v O cl y: Přerušení řízení v tomto případě stalo se, jak z rozhodnutí nejvyššího sOUJdu ze dne 28. února 1922 R II 25/22 vysvítá, jenom z toho
důvodu, že žalobkyně jako odštěpný závod Anglo-rakouské banky nemohla v Ceskoslovensku založili sídlo Anglo-rakousl<é banky a v dů
sledcích toho šlo o pohledávku před 26. únorem 1919 povstalou kde
iedna ze stran měla své sídlo v cizozemsku. Když zákonem z~ Jne
30. června 1922, čís. 207 sb. z. a n. bylo všeohecnč prohlášeno, že tuzemské odbočky peněžních ústavů cizozemských pokládají se za vě
řitele nebe· dlužníky tuzemské, odpadl důvod' pro pi'erušení spom ve
smyslu vládního nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n., neboť následkem tohoto zákonného ustamovení má
tuzemská odbočka
Anglo-rakouské banky své sídlo v tuzemsku a jest ústavem tuzemským.
Poněy"adž pak žalovaná firma rovněž má sídlo své v tu'ze-msk-u, jedná
se zde dle nynějšího zákonného stavu o peněžitou pohledávku tuzemce'
proti tuzemci a není důvodu, proč hy přerušení řízení ve smyslu naří
zení vlády ze dne 21. du'bmt 1921, čís. 173 sb. z. a n. mělo dále trvati. .
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dle § 1 (3) zákona ze dne 30. června 1922, C1S. 207 sh. z. a n. o způ
sobu vyrovnání pohledávek a závazkú vzniklÝch v rakousko-uherských
koru1nách mezi V'e'řiteli nebo dlužníky československými a cizími pokládají se tuzemské odbočky peněžních ústavů ciZOZe:l116'kých za věi'itele
nebo dlužníky tuzemské. Na základě tohoto zákona bylo vydáno vládní
nařízení ze dne 7. srpna 1922, čís. 265 sb. z. a n. o soupisu pohledávek
a závazkú vzniklých v rako·usko-uherských korunách mezi věřiteli nebo
dlužníky československými a rakouskými. Dle § 1 (2) tohoto vládního
nařízení pokládají se tuzemské odbočky peněžních ústavů, jichž hlavní
sídlo bylo dne 26. února 1919 (dne to vládního nai'ízení ze dne 21. cl!,bna '
1921, čís. 173 sb. z. a n. rozhodného) v cizinč, za tuzemské ústavy. Uvedenými předpisy byly ndstraněny pochybnosti o V'ýkladu tohoto vládního nařízení~ pr-očež nyní v tomto přípa'd1e' nU'tno míti za to, že nejen
žalobkyně nýbrž i žalovaná měla dne 26. února 1919 své sídlo v tuzemsku;
pro nedostatek předpokla.dů § 1 zmíněného vlád. naf. rekursní
soud právem za:mH'l návrh žalované firmy na přeruš-euí řízení. Zdejším
rozhodnutím ze dne 28. února 1922 R II 25/22 bylo ovšem právoplatně
rozhDdnuío o dřívějším návrhu na přerušení sporu, avšak tímto rozhodnutím mmí vyloučeno opačné rozhodnutí o návrhu na obnoveni přenl
šenéhn řízení, podaném již za' účinnosti uvedených novÝch předpi'sú.
Čís. 2098.

Vpád nepřátelského vojska (roku 1919 na Slovensko) jest vyšsí moci
ve smyslu I§ 95 dopr. ř. žel. Dráha neručí za to, bylo-li zboží za ta,kových poměrů doručeno osobě třetí.
Z neuposlechnutí odesilatelových poukazů, jež nejsou zřeimy z ob..
sahu nákladního listu, jest práva jen dráha, jíž byl poukaz udělen anebo

znám.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1922, Rv II 190/22.)

2aluiící firma odeslala 29. ledna 1919 z Teplic - Šanova vagon S nákladem strojů do Rábu v Uhrách. VaRDn došel až do pohraniční stanice
parkáň Nana, kde zůstal až do května 1919. Při vpádu maďarského
vojska na Slo\'ensko koncem května 1919 byl vagon v poslední chvíli
z parkáú - Nany odvezen, phpojen k vlaku, vyklizujícímu Komárenskou zbrojovku, a. společnč s ostatními vagony dopraven do· Brněnské
zbrojovky, jež ho po vyložení poslala zpět. Žalobu o náhradu škody
proti železniční-mu eráru
o b a II i Ž Š Í s o II d y zamítly, o d vol a c í
s o II d mihlO jiné z těchto dÍl vod ů: Rozhodnutí s_poru závisí na rozhodnutí právní otázky, zda staJlo se hrubou nedbalostí dráhy dle § 95
žel. dopr. ř., že vagon byl v Brně vydán společně s vojenským, ze
zbrojovky Komárenské vyklizeným materiálem vújenského eráru, jak
tvrdí žalu>jÍcí strana, či zda stalo se tak následkem ne odvratitelné vyšší
moci dle§- 84 žeL dopr. ř., jak tvrdí strana žalovaná a napadený rozsudek. Odvolací soud připojUje se k názoru' prvé stolice. Jest prokázáno,
že vagon byl již v nepřátelském ohni s.polečně s jiný:mi 23 vaKony před
nepřítelem, kterSr stanici Parkáň-Nana přepadl, od,\"ezen do vnitroz-emí
a totk zachráněn, že však při tom jeho priIvodní papíry nemohly býti
již s sebou vzaty. Že ve vpádu nepřátelského vo·jska do nádraží musí
býti spatřována vyšší moc ve smysh{ § 84 žel. .dopr. ř., o tom nemůže
býti sporu. Jest však jen pokračováním této ne odvratitelné vyšší moci,
když vagon ocitl se následkem překotného o·dvezení se slanice Parkáň
v chaosu jin}'ch rovněž na rychlo a bez prův'odních listin do vnitrozemí
odvezených vagonú, a když v Brně byl spolu s jinými, v týž čas bez
průvodních listin z Uher tam dopravenými 23 vozy, které obsahovaly
vyklizený materiál ze zbrojovky I(omárenské, odevzdán vojenské_
správě. Jakým způsobem Se vůz ~ mezi tyto komárenské vozy dostal,
nedalo se zjistiti. Ale z přípisu ministerstva Národní ohrany ze dne 22.
dubna 1921 jest patrno, že i tyto vozy přišly do Brna bez dopravních
dokladú, svědek Josef N. ud!!'l, že vagony z Komárenské zbrojovky
byly doprovázeny vojáky a, tito mu poznačili také obsah 'vagonu· čís.
2178 jako vyklizené vOjenské zboží, z obsahu vagonu, jak jej žaloba
vyličuje, jde na jevo, že mohl b}Tti za vojenské zbo·Ží, z muni'ční- továrny vK:omárně odvezené pokládán, a dle zprávy přepravního kontrolora Ladislava C-a z 23. června 1920 poznačil důstojník, který s vozy
Komárenskými ze Slovenska přijel, obsah vagonu č. 2178 jako evakuovaný vojenský majetek a naHdi! jeho odevlzdání vojenské správě. Že
tato zpráva jest pravdivá, ·tomu nasvědčuje i svědectví Kurta K., že
vrchní revident W. měl to tak ve svých zá.piskách o tomto vagonu poznamenáno. Pro dráhu, nemající o u'vedeném vagonu žádn}Tch dopravních dokladů, nebylo diIvodu, aby o prav-divosti prohlášení vojensk:í'ch
orgánů~ pochybovala, zvláště když obsah vagonu se s jejich tvrzením
shodoval, a nelze tedy ve vydání vagonu vojenské správě shledávati
na její straně za'vinění. Naopak lze v něm viděti jenom důsledek vyšší
moci, která se vpádem nepřátelského vojska do Parkány projevila. Že
na vagonu byla ještě přepravní cednlka Teplice-$anov, nemiIže na tom
ničeho změnitI, neboť byla již 4 měsíce stará, a dle svědectví J osela N-a
se stávalo často, že vojáci staré přepravní cedulky nwdškrabali. V odvolacím spiSU uplatňuje žalobce mimo nedbalost dráhy při vydání vagonu v'ojenské správc ještě dagí dúvody, ze kter~rch prý dráha za jeho
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škodu zodpovídá. S těmito dalšími dúvody lze se dle S 482 c. ř. s. zahyvah Jenom !l~,t:ld: P?~ud, se opírají o okolnosti již v prvé stolici před
n:s~ne ~ebo ZJI~te~e, za,~~~ z. nich ~ři to~to zkoumání neobstojí. Zavi- ,
ne~l1 d,rahy spatruJe zaIuJlcl fIrma predevšllll v tom, že vagon č. 2178
stal.. nasledkcm stávky železničn1ch zřízencú ve stanici Nové Zámkv d
8. unora 1919 do 25. února 1919, následkem čehož prS' nepřešel v č~s
hramce. Odvolací soud nemůže, tuto 1)říčinnoL1 -souvislost pokládati za
do~tateč~l~ ?rokázanou, neboť dIe svědectví Bedřicha K-a a jeho zprávy
v zelezmcrulTI spise byla doprava do lYlaďarska vojenskou s,právou povolena tepr:,e v dubnu 1919,. a vozy, které dříve do PaTkáně přijely
musIly, do, te do;by tam čekatI. Pro konečllji výsicciel; bylo tedy stejné:
zda stal vuz v unoru 1919 v Nových Zámcích či v I'ark:íně. Další zavj~
nění dráhy záleží prý v tom, že nechala vůz Č. 21í8 státi ve stanici Park~ň-Nana od 26. února 1919 do 31. května 1919, ač již v dubnu byla
preprava do Uher povolena a denně přes 100 vagonů přes hranice bylo
v~rpravováno. Tvrzení toto 'Opírá se o ncsprávn}T výklad dotyčné 7právy
prednosty stamce v Parkáně Bedřicha K-a. Dle této zprávy stálo dne
26. února 1919, když vúz dojel do Parkáně, tam již lSI iinÝch vozů do
Maďarska, určených, a byla stanice přeplněna. Když počátkem dubna
roku 1919 byl povolen vojenskou správou převoz vystěhovalců zeSlovenska do Maďarska, byl některý den takový nával, že se dopra v'Ovalo
přes hra~ke víoe n~~ 100 "vozft ~enně, a .přes to se st~lo, že některé pře
VOZ! staly, ve stamcI 5 az 6 dm pro nedostatek strojů a vozů. Přes 100
vozu de-nne se vypravovalo tedy ze stanice s vystěhovalci ze Slovenska
a i ti!o musili čekati' ve stanici 5 až 6 dní, tíná spíše mll'sely čekati ná~ladmv zásilky, ve ~t"-nici již od konce února na dopravu čekající, neboť
. JIch prevoz byl mene pIlný a patrne obtížnější. Z uvedené zprávy nelze tedy VYČÍsti nějaké prodlení na straně dráhy při výpravě vagonu
čís. 2~7~ ·přes hranice; zdali skutečně dráha v tomto směru se nějakého
~a:vmel1I dopustIla, nelze dále zkoumati, poněvadž to nebYlo v prvé stohCl tvrzeno a proto se o tom nejednalo. -Konečně dovolává Se žaÍující
firma toho, že, 31. března 1919 nařídlU", d'ráze, by vagon byl poslán zpět,
a dovrozuIe, že žalovaný železniční erár riičÍ dle 19 100 žel. dopr. ř. za
to, ,že ,tohoto ?říkazu nebylo. uposlechnuto. Nehledíc však k tomu, že
nem vubec am tvrzeno, že tento příkaz se stal formálně správně dle
§ 73 žel. dopr. ř., a že naopak jest to pochybno, poněvadž by ža;lující
firma musila v tomto případě ku příkazu přiložiti duplikát nákladního
listu, ale v žalobě sama tvrdí, že jej přiloiíIa později k reklamaci nemohl ,se odvolací soud tímto tvrzením zabyvati, nebo! z tohoto divo dll
by nahrada škody mohla býtř požadována jenom od Ústecko-Teplické
dráhy iako dráhy zasílací, 'které uvedený příkaz byl udělen a nikoliv
od dráhy státní, která vagon teprve od zasilací dráhy k do'~ravě pře
vzah. Dle § 100 žel. dopr. ř. ručí sice i následujíCÍ dráha, když zboží
s nakladním listem k další dopravě' převezme, za správnou dopravu
dle uzavřené dopravní smlouvy a při tom také za zavinění zasílaCÍ
dráhy, ale POuze podle ohSil!hu nákladního tistu a neručí tedy za neuposlechnutí přikazů. odesílatelo,vÝch, které z nákladního listu! nejsou patrhy; Za ~anede~n! příkazu' žalobcova z 31. března 1919, aby vůz byl
poslan zpet, rUCl Ustecko-Teplická dráha jako přejímatelka příkazu dle
§ 73 žel. dopr. ř.: státní dráha by ručila jenom tehdy, kdyby jí bYl přiv

kaz od Ústecko-Teplické dráhy došel. To žalující firma ani netvrdi a
protc je toto odůvodnění žalobního nároku právně .pochybeno. Pod titulem nesprávného prá:vního posouzení věci uvádí konečně žalujíCÍ strana,
že žalovany železniční erár a vojenskS erár, který obsah vagonu pře
vzal, jsou touž osobou, žalovaná strana je prý tedy posud v držení zásilky a z toho důvodu je ku vydání i k náhradě škOdy povinna. Železniční a vojenský - erár nelze zde zaměňovati, ježto výslovné poznačení
eráru v žalobě jako železničního jest přirozeným důsledkem právního
důvodu, o který se ža·loba opirá, totiž porušení dopravní smlouvy. Tento
právní důvod nebyl v prvé stolici změněn, změna ve druhé stolici není
dle§ 483 c. ř. s. vůbec přípll'stna, proto. nelze k okolnosti, že ztrátu
zboží zavinil snad vojenský erár, zde vůbec přihlížeti.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
T

Důvody:

Žaloba vrcholí v tom, že se žalovaná strana dopustila hrubé nedbalosti tím, že vydala vagon čís. 2178 správě vojenského ma!ť'riálu
v Brně, tedy třetí osobě, a žádá náhradu plné škody, opírajíc se o § 95
žel. dopr. ř. Jest tedy zkoumati, zda tento pře.dpoklad~ jest správným.
Bylo zjištěno, že žalUjící byra ze stanice Parkáň-Nana před 30. květnem
1919 doporučeným dopisem vyrozuměna a· žádána () disposici. že však
disposice nepřišla. Prvý so·",d mluví tll' o překážce v dopravě. Vyrozumění doporučeně jest spolehlivým zpftsobem vyrozumění, více· nelze
žádati. Bylo by zbytečno, zabývati se tvrzením žalttiící, .že vyrozumění
neobdržela. Vyrozuměla-U žalovaná strana odesílatele a žádala disposici, dala tím již na jevů, že vezme zboží na sklad, kdyby neobdržela
disposice ("má železnice zboží vzíti na sklad«), § 74 (4) a 81 (3) žel.
dopr. ř. Žalovaná strana neo.hclržela disposic od: žalující firmy a vzala
tedy zásilku na sklad na nebezpečí a útraty odesílatelky", ručila pak
za pé,či bedlivého obchodníka: Nevyrozuměla-li žalující o tom, že vzala
na sklad, neni tedy rozhodno se zřetelem k§' 81 (3) (5) žel. dopr. ř.
Tím, že žalOvaná vZOlla zboží na sklad, stala se schovatelkou. 'Roncem
května 1919 nastal vpád maďarského ,vojska.
Vagon odvezen - jak
zjištěno již v nepřátelském ohni s jinými vagony před nepřítelem
do vnitrozemí. Průvodní papíry uemohly však s sebou< již 'býti vzaty.
Panoval! ve stanici velký chaos. Odvolací soud zjišluje překotné odvezení ze stanice Parkáň-Nana. Zmatek jest přirozeným následkem nepřátelského vpádu, Jenž jest každým způsobem neodvratnou vyšši mocí;
nastalo vybočení z normálních poměrú, vagon Ocitl se za nastalého
zmatku v transportu, dopravujícím vyklizenou zbrojovku v Komárně.
Odvolací sond uvádí, že se nedalo zjistiti jakým způsobem se vagon
čís. 2178 dostal mezi Komárenské vozy; to jest úplně vysvětlitelno nastalým zmatkem a nedostatkem průvodních listin. Jsou to jen přirozené
dalši účinky nepřátelského vpádu a nedostatkn průvodních papírů. O nedostatku péče bedlivého obchodníka nelze tedy mluviti. Odvolací soud
zjišťuje, že vagony z Komá:renské zbrojovky byly doprovázeny vojáky
a tito poznačili oficiálu N-ovi obsah vagonu jako vyklizené vojenské
zboží, že důstojník, který S Komárenskými vozy ze Slovenska přijel,
poznačil obsah vagonu jako vyklizený vojenský majetek a nařídil jeho
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u de vzdání v oj enské s prdáv~:eě'z'iS~V~,ě~dfe~'kYcNijiJ'~mTeIUl'V~í~~T~~"ť~~;g,]ť~~:"
24 vozil, v němž hyl vůz
a o
že mají -b5r ti předány pouliční dráze. Tím ocitl se
skutečně ve vojenské správě, jež byla dle zprávy K-ovy ze dne 6. srpna
1920 v dané situaci i jinak činnou, povolivši začátkem dubna 1919 pře
voz vystěhovalců ze Slovenska do Maďarska. Byl-li tedy vagon za tohoto stavu věci vydán v Brně vojenské správě, nemůže to odůvodniti
na straně žalované zaviněni. Žalován byJ železniční erár, čímž dán i dů
vod žaloby, porušení dopravní smlouvy, při tom dlužno setrvati. Sluší
tedy rozlišovati .v tomto případě železniční a vojensk}' erár, změna dů
vodu v opravném řízení není přípustna. Jde o železniční erár, jemuž nelze přičítati zavinění ohledně vydání zásilky vojenské správě. Je-li tomu
tak, nelze vůbec mluviti o tom, že jest nárok žalobní po právu vůči železmčnímu eráru, jenž jest odpovědnosti''Pl'ost (§ 76, že!. dopr.
Že
vpád nepřátelského vojska jest neodvratuou vy'šší mocí, jest samozřej
ma. Jemu v zápětí následoval zmatek, spojený s nedostatkem průvod
ních listin. Tím nenastal jen jeden účinek, nýbrž ,řada účinků jevících
se zejména v osudech zásilky. OdvolaCÍ soud mluví tu případně o pokračování neodvratitel'né vyšší moci.
Že, byla železnice v prodlení se
splněním dopravní smlouvy,
nelze důvodně tvrditi.
Odvolací soud
správně vyložil, že nelze přičitati nčjaké za'vi'něnÍ' železnici, stál-li vůz
od 8. února 1919 do 25. února 1919 v Nových Zámcích a od 26. února
1919 do 31. května 1919 ve stanici Parkáň-Nana. Výklad ten spočívá na
správném pojetí základů, o něž se opírá; jest mu přisvčdčiti. Žalovaná
vyrozuměla žalující př,ed 30. kvčtnem 1919. neobdržela však její disposice, žalující 31. března 1919 žádala sama vrácení zboží, dopisem z 22.
března 1919 žádala sama Ů' šetření ohledně vagonu č. 2178. Nelze tedy
nic dovozovati z toho, nebyla-li vyrozuměna o tom, že vúz stOjí v Nových Zámc-ich, a v Parkáň-Nana po případě o tom, co vadí další dopravě, a to tím méně, když žalující klade důiai na neoprávněné vydání
zboží vojemké správě v Brně. Nemohl-Ii býti zlištčn "působ, jakým se
dostal vůz čís. 2178 mezi Komárenské vozy, jest to jen důkazem mimořádných poměrů, přivoděných zmatkem, nastalÝm následkem nepřátel·
ského vpádu jako neodvratné vyšší moct Nedá se tu tedy pří-činná SOUlvislost důvodně popírati. ,Hodnocením výsledků ústního líčení bylo zjištěno, že průvodní papíry vozu nemohly již býti s sebou vzaty. Tomu
nelze odpoTovati poukazem na zprávu ministe,rstva Národní Obrany.
1 tato zpráva byla hodnocena, otsah její, v dovolání uvedený, nemůže
ničeho změniti na právním posouzení věci.' Vůz čís. 2178 byl ve vojenském evakuačním vlaku. Důstojník poznačil obsah vozu jako evakuovaný majetek a nařídil jeho odevzdání vojenské správě. Tomuto zjištění nelze již v dovolacím řízení 'odporovati. Není to, vyloučeno, nenalézal-li se žádn~T z 23 ,vQZů, s nimiž spornÝ~ vůz vojenské správě hvl
odevzdán, ve výkaze vozovém evaku<!čního vlaku. Jen průvodní Jistiny
mohly býti rozhodny, pokud se tÝče dopravovaného vozu, nikoliv pouhý
seznam vozů. Transport by] pod vojenským doprovodem. Prohlášení
důstojníka, který s evakuovanými vozy jel a j'eho rozkaz musily býti
za dané situace pro železniční orgány směrodatnými v příčině sporného
vozu. Jest nepřípustno, hodnotiti v dovolacím řízení váhu průvodního·
prostředku. V příčině v}rznamu přepravní cedulky stačí oi,kázati k správ-

n.

n~'m důvodům odvol~cnJQ JQ~slldkJl'._ .odvolací soud opírá se o zprávu

přednosty stanice K-a v Parkáň-Nana a dospívá k přesvědčení že nelze z ní vyčísti prodlení na straně dráhy při výpravě vOZiltís. 2178
přes hranice. Vývodům jeho jest zplna přisvědčiti a odkazuje se k nim.
Odvolací soud uvádí, že převoz nákladních zásilek byl méně pilný a patrně o,btížnější než převoz vystěhovalců. Jest to jeho volná úvaha spočív'ající na znalosti životních poměrů, jíž jest přisvědčiti. O odpo'ru se
spisy tu nelze tedy mluviti. Že, vůz stát v Parkáň-Nana až do 31. května
1919, jest omluveno úplně vývody zprávy ze dne 6. srpna 1920, jak odvolací soud správné dolíčil. Zalující tvrdila sama ve sporu hrubou nedbalost žalované a opřela toto tvriení o určitý děj; tvrzený děj jest
v tomto směru rozhodn}rm, co nebylo tvrzeno a ,projednáváno, nelze
přezkoumávati. Stanovisku odvolacího soudu nutno tak rozuměti, není
nesprávné. Výklad § 100 zel. dopr. ř. jest správný, správnost jeho plyne
již z druhého odstavec tohoto § »podle obsahw nákladního Iistu«. Vzhledem k tomu netřeba zabývati se otázkou, stal-li se příkaz formálně
správně.
Ze nelze zavinění žalované ·dovozovati z toho, že nechala
státi vůz i po 1. květnu 1919 v pohraniční stanici, již shora dovozeno,
a bylo by zbytečno opět se k tomu vraceti. Odvolací soud uvádl že
z pÍ'Ípisu ministerstva Národní Obrany ze dne 22. dubna 1921 vypl~vá,
že i K'omárenské vozy přišly do Brna bez dopravních dokladů. Dovolání powkazuje k tomu, že v přípisu se pouze uvádí, že nebylo možno,
všecky vagonové zásilky opattiti předepsanými doklady. Pro posouzení
případu není rozhodno, byly-li v'šechny vagonové zásilky bez průvod.
ních listin či jen některé. Nelze mluviti o odporu v podstatném bodě dle
§ 503 čís. 3 c. ř. s. OdvolaCí soud zjistil prohlášení důstojníka o obsahu
vagonu a jeho rozkaz dle zprávy dopravního kontrolora; C-a z 23.
června 1920 a uvádí, že správnosti zprávy nasvědčuje i svědectví K-a,
že vrchní' revident W. to měl tak Ve svých zápiskách o tom vagonu
·poznamenáno. Dovolání uvádí samo, že z v~rpovědi K-a jde na jevo,
že měl za to, že vůz byl vojenskou správou zabav,en. Výpověď K-a
byla tu toliko pod]Jůrným zdrojem při hodnocení průvodů, jež jest z dovolacího řízení vyloučeno a )1emůže odůvodniti odpor se spisy. Zjištění,
že žalujíCí byI'a vyrozuměna, když doprava přes hranice byla nemožna,
vztažně, že když přeprava přes hranice se. stala nejistou a ponechání
vo'zu v Parkáň-Nana nebezpečuým (prvý soud mluví tu O překážce
v dopravě), opírá sea výsledek ústního líčení (výpoveM svědka K.: doprava do Maďarska bola ten čas ce.lko·m nemožna) a železn. spis (zpráva
ze 6. srpua 1920), jest jimi s dostatek kryto a není tw odporu se' spisy.
Železniční spis byl při ústním líčení předložen a přečten. Není vadou
řízení, odvolává-li se soud na zprávu kontrolora C-a. Posouzení věro
hodnosti přísluší soudu. Že převoz ·nákladních zásilek jest méně pilný
a patrně obtížnější, spočfvá -na v'Olné úvaze a posouzení životních poměrů. Nebyly-Ii o tom provedeny důkazy, nezakládá to vady řízení. Po~ud se týče Oc(ázky zavinění, budiž poukázáno k hořejším vývodům.
Ze otázka zavinění dráhy byla zkowmána, sveclčí rozsudek odvolacího
soudu s dostatek. Odvolací soud vyřídil odvolací důvod vadnosti hzení, a odporu se spisy poukazem ku právnímu posouz-::nt věci, nedoplniv r'ízení a po!oživ svému rozhodnutí za základ děj v· první stolici
zjištěný. Tím u2nal neoprávněnost odvolacího důvodw V' tomto směru.
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Řízení

ncní neúplné, sk'"tk.~~,ilda"c4c-k--LD211Q{!J11L1Lllll1llť--~rn'~Ilhl";1'~
" míře úplně postačitelné a odpor se spisy ve smyslu zákona nelze
v žádném směru seznati. Dotyčné vývody dovolání nejsou s to, odů
vodniti vadnost řízení neb odpor se spisy. Prodlení dráhy při výpravě

vozu přes hra~ice nebylo zjištěno, zjištěna neodvratná ,vyšší moc se
všemi dalšími účinky, zjevivšÍmi se v osudech sporného vozu, ve ·.Vydání vozu vojenské správě nelze spatřovati zavinění na straně drahy.
nárok uplatněný vůči železničnímu eráru není po 'právu. Napadené rozhodnutí jest správné, vývody dovolání nejsou způsobilé, zvrátiti jeho
správnost.
Čís. 2099.

Ustanovení § 268 c. ř. s. plati i o odsuzujícím rozsudku tuzemského
trestního soudu' vojenského. Civilní soud není rozsudkem ve smyslu
§ 268 c. ř. s. vázán v jiném směru, nežli co do otázkY, zda trestný čití
byl prokázán a komu jej dlužno přičítati.
Zákon ze dne 6. června 1887, čís. 72 ř. zák.
Ručení důstojníka za náhradu škody, již utrpěl stát zpronevěrou služebních peněz svěřenÝch ditstojnikem účetnímu poddůstojníku. Neručl,
pokud jde o p~níze, jež svěřeny byly před tím, uežli byl od<Jíl pře'vzal,
třebas převzetí nestalo se dle předpisů.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1922, Rv II 214/22.)

účetní poddůstojník W. zpronevěřil u náhradní setniny strojních pu-'
šek 7623 Kč 16 haJ byl proto divisním soudem právoplatně odsouzen pro
zločin zpronevěry. Ze zpronevěřených peněz nalezlo se 4.000 Ke ~
zbytku, vzrostlého o další zjištěný schodek 613 KCí 78 h (celkem 4236 K:c
94 h) domáhal Se 'erár na veliteli náhradní setniny Rlrdolfu N-OVl. P r 0c e sní so u cl p r v é s t o li ce žalobu zamítl, o d v oJl a c í ~ o u d
jí vyhověJ. D II vod y: Jde o to, zda' žalovaný mč~, jako b~valy velitel náhradní setniny strojních pušek za schodek n jmenovane s·etnmy.
Tento schodek záleží ze dvou položek. Jednak je to nekrytý zbytek ze
účetním poddůstojníkem
Jindřich e ll1
7623 Kč 60 h zpronevěřených
W-em, jednak ze 613 Kč 87 h, o kterou by'lo náhradní setnině př~ okolkování bankov,ek na nesprávnou uzávěrku více vyplaceno, Prvm. soud
uznal že žalovaný neručí za schodek a odúvodňuje to tím, že není,prokázá~o že schodek povstal u náhradní setniny strojních pušek, jejímž
velitele'm byl žalovaný. Dle svědectví Jindřicha W-a a na základě výkazu náležitostí jmenované náhradní setniny za měsíc leden a únor
1919 dlužno prý míti za to, že schodek povstal u zrušené švadr5lny stO!- .
nich pušek a u setniny strOjních pušek, jichž v~litelem nebyl ,zalo,:an~,
nýbrž poručík Tomáš D, Toto sta:novisko prvmho soudu nem spravne.
Co se týče neu-hrazeného zbytku.z peněz zpronevěřených J. W -em,
7623 Kč 16 h jest rozhodujícím důkaz trestními spisY, v nichž jest rozsudek divisn!ilO soudu ze dne 28. března 1919. Jím byl Jindřich W. od,
;;:.Quzen pro zloči'n zpronevěry a v něm se výslovně pralvÍ, že" zpr'Out;věřeny byly peníze, které svěř.i! W-ovi rytmist:, R~dolf ~. (zal0v.any )
z peněz své setniny. Tento vyrok, že zproneverene pemze pochazely

z penčz TI81uaclní setn-in.}r- -:>il1'ojrúcn -pušek, tedy z peněz, náležejících ku
spravě žalovaného, je nejen právoplatným, nýbrž též úplně správn~rm.
Opírá se o údaj obžalovaného Jindřicha \\1 -a, dále o svědectví samotného Rudolfa N-a, nynějšího ž"lovaného, a o přcllled příjmu a vydání
náhra~ní setniny, sestavený Jindřichem W-em, a podepsaný žalovaným. Zalovaný Se také přihlásil v trestním řízení za soukromého účast
níka a tím zřejmě da:l na jevo, že zpronevěra spáchána hyla na peně
zích, jeho správě podléhajÍcích, za něž jest zodpověden. První soud neprávem z onoho schodku ze zpronevěry W-ovy vylučuje 2627 Kč 90 h
řka, že, ježto je to
přebytek z hospodářstVÍ zrušené švadrony strojqích pušek a žalovaný velitelem této švadrony nikdy nebyl, žalovaný
za tento schodel, neručí. Podle svědectví majora Sylvestra V-a nebyl
ovšem žalGvan~' nikdy velitelem řečené švadrony, protože jeho jmennvání za velitele této švadrony ze dne 8. prosince 1918 bylo odvoláno.
Také by bylo odpovídalo služebním předpisům ~§. 21 služ.
předpiSŮ
0-1), hy žalovaný Rudolf N. ne'bY!. pfevzal přebytek zahospodařený
li zrušené švadrony, nebo! přebytek tento měl dle citovaného paragrafu
slu·žebnÍch předpisú býti odevz·dán do plukovní pokladny. Avšak při
zrušení švadronystroiních pušek dne 13. ledna 1919 neby'ly zachovány
slu'žehní předpisy o postu·pu při zrúšení vojenského pododdělení, a bylo
zrušeni šVadrOllY strojnÍth puše'k dle svčdectvi Tomáše D-a 'pr'ovedeno
tak, jako kdyby zrušená švadrona j<en přecházela v nově zřízenou· náhi'adní setninu strojních pušek. Proto byl přebytek zrušené švadrony
předán veliteli nové náhradní setniny, totiž žalovanému.
Předání toto
nestalo se však dle služebních předpisů řádně. Nestalo se súčtování
u zrušené švadrony, také nebyla zbývaiící hotovost žalovanému, jak
se náleželo, řádně octevzdána, ale žalovaný přece přebytek převzal tím
způsobem, že vzal prostě na vědomí sděleni velitele zrušené švadrony
Tomáše D-a, že nějaký přebytek tu jest, že jest v rukou Jindřicha W-a
a že prohlásil, aby byl přebytek u JindřiGlJa W-a ponechán. Tím zpúsobem přešel přebytek zrušením švadrony do správy žalovaného, pře.
bytek tento po.dléhal jeho správě a je proto žalovaný za tento přeby·
tek i za peníze, které snad byly tenkráte W -em již zpronevěřeny, zodpověden, poněvadž z vlastní viny nemůže prokázati,
jaký byl stav
peněz, kteTé ve správě převzal, a co již scház<ilo. Stanov·isko prvého
soudu, že žalovaný neměl za peníze, dne 20. ledna 1919 převzaté, zodpovědnost, j,e vyvráceno kromě zmíněného svědectví Tomáše D-a též
výkazem ná'ležitostí náhradní setniny strojních pušek ze leden 1919.
V tomto výkazu nevede se totiž účtování zrušené švadrony zvlášť od
súčtování lláhmdní setniny, nýbrž tato náhradní, setnina pokud se týče
žalovaný jako její velitelpokračlrje v účtech švadrony a rykazuje pak
onen přebytek 2.627 Kč 90 h jako p"řebÝtek sv lij. Peníz 999 Kč 26 h,
který zbÝvá kmrrě přebytku 2627 'K:č 90 h z neuhrazené zpronevěry
W-ovy, pochází také, jak trestním rozsudkem ze dne 28. března 1919
hyl o vysloveno, zcela nepochybně z peněz náhradní setniny strojních
pušek, tedy z penĚz, jichž správu n-;él žalovan~r.

Opačné stanoviisko

,prvního soudu a zřízený k Jeho podpoře výpočet p·říjmů a vydání náhradní setniny jsou nesprávny. Není správno, že peníze, které žalovaný
v době od 20, ledna d'o ll. února 1919 pro náhrwdní setninu strojních
pušek přijal, byly .všechny vydány a že z nich nic neschází. První soud
Civilní rozhodnutI. IV.
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vynechává totiž ve
pro náhradní setninu dne 5. nebo 6. února 1919 od nadporučíka Emanuela P-a. Protože je vÝpovědí tohoto svědka prokázáno. že žalovaný
skutečně tyto peníze obdržel, je přehled o ",pronevěřených penězích,
v němž těchto 3000 Kč je jako příjem vykiizáno, sprácvným; naproti
tomu však jest výkaz náležitostí z února 1919, o který se právě první
soud při svém výpočtu příjmů a vydání náhradní setniny opírá, nesprávný, nebol v něm oněch 3.000 Kč nep,řichází. Zalova[1ý 3.000 Kč
ne'vyúčtoval, také je nevrátil na tvrzení žalovaného v odvolací odpovědi, kteTé není ničím doloženo, hleděti nelze a tím jest vysvět1i
telno, že i oněch 995 I<éč 26 h skwtečně ,pochází z penčz náhradni setniny.
Kone'čně nemůže býti poc~ybnosti o tom, že též 613 Kč 78 h schází
z peněz, spravovaných žalovaným jako velitelem náhradní setniny
strojních pušek. Svědectvím atak",ra tl-a je prokázáno, že při okolkování bankovek, tedy až PO 25. únoru 1919 bylo náhradní setnině na z{rkladě její nesprávné uzávěrky vyplaceno o uvedený obnos více. Zalovaný te'nto peníz, ač jej přUal, nevyúčtoval a neodevzdal. Z toho, co
řečeno, plyne, že zažalovaná částka schází z peněz náhradní setniny.
Je nesporno, že' velitelem této setniny byl žalovaný. Dle služebního'
řádu A 10 c je velitel oddělení naprosto :/lOdpověden za hospodařeni
'll svého oddělení (bod 206), 'jeho 'povinností, jest peníze pw oddělení
přiiímati, ie opatrovati, rozdělovati, o příjmu a výdajích přesné záznamy vésti (bod 216 a 220) a také dle § 4 p,ředpisů O - 1 za všechno
ručL Těmto předpisům žalovaný, spravuje svěřené mu peníze, nev>,hověl. Již způsob, jakpře'vzal přebY'tek zrušené švadrony. nevyhovoval
předpisům, a bylo hrubým pokleskem proti předpisům, když žalovaný,
nepřesvědčiv se o stavu peněz, ponechál přebytek Jindřichu W -ovi,
a když W -ovi také ponechal hospodaření s ostátními penězy, pro náhradní setninu přijatými. Neodpovídá též předpisům, 'když žalovaný
neúčtoval přijatých 613 !K'č 78 h. Zalovaný, spravuje takto svěře,né mu
peníze, umožni] zpronevěru Jindřicha W-a, proto je za ni zodpověden
a jest též zodpověden za schodek 613 ~č 78 h (§ 22 předpisů O - 1).
Právem tedy vojenský erár domáhá se na něm náhrady.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by o ní po případě' dále jednal a ji znOVili rozhodl.
Důvody:

Rozhodny jsou tyto právní normy, jež posavad zůstaly nepOVSlmnuty: Pře clem zákon ze dne 6. června 1887, čís. 72 ř. zák., nebot je,dná
se o spor po rozumu, § 3, a jde tedy o n á hra cl u š k o d 1', jak § I
výslovně vytýká a jak také ze všech ustauovení ostatních zřejmě
plyne. Tu však musí býti dokázána pří:č i n nás o II V i s los t mezi
zaviněním žalovaného a škodou žalobce a to přehlíží odvnlací soud,
pravě, že žalovaný je zodpověden i za peníze, které snad byly tenkrát.
- t. j. v čase, kdy přebytek zmšené švaclrony přešel do správy žalovaného (20. ledna 1919) - již zpronecvěřeny, poněvadž prý z vlastní
viny a nemůže dokázati, jaký bYl stav peněz, když on správu převzal
a co již scházelo. Za!ovaný ručí .v1šak j;en za škod,u, kterou sám zavinil,
není tedy zodpověden za tu škodu, která tu už byla, než on správu pře-

vzal, byť i dokázati-~ --v-Iasctu1 - \-'itlŮlF -nernohl, mnoho-li peněz převzal
protože neprovedl súčtování a na základě něho přejmutí, vždyť příčin:
nOU souvIslost 'musí dokázati žalobce, a)lení v zákoně stanovena domněnka, že platí škoda za zaviněnoU!, když žalovaný neprovede proti"
dů](:r z . Je-Ii te,dy rozhOdným den 20. ledna 1919, kdy žalovaný převzal
sprav u a s ni W -a, ačkoli den ten nebyl v ľ'Ozsudku odVOlacíhO' sondu
zvláště z~ištěn~ (prvý soud ovšem ho zjišťuje), musí se přesně zjistiti,
kobk penez u' z ten krá t e byl'o ,W-.em lOpronevěřeno, a kolik tep r ve
pot o m, a Jen tato částka připadá žalovanému k tíži. NebOť co W

zpr?nevěř.H již před tím, za to žalovaný nemúže, protože neměl n~

spravu vhvu a W-ovi ničeho nesvěřil. Dopustil se sice pomše,ní sIUiŽe!bnich předpisů, když přejímací úkon provedl jinak, než jak ony nařizují
ale! tohoto .,pr,ovinení nemůže se mu přičítati škoda, již dřívější zpro:
n:,v~ro,u ,vzllIkla, nebol ta byla by tu bývala a zůstala, i kdyby byl
pr~JlmallI pro,:~dl podle' předpisů: uelálost dneška nemůže býti příČinou
udalosÍ1 vcereJska, to .neodpovídá logice. Arei může důkaz ten co do
výše škody po případ'ě býti velmi těžkým, ak tu poskytuie cennou
úlevu! předpis § 6 cit. zák., rovnající se v podstatě ustanovení § 273 c.
ř. s. Druhým nepovšimnutým předpisem je ustanovení § 268 c. ř ..s., dle
kterého Je souelce, pokud rozhodnutí závisí na důkazu a přičítatelnosti
trestného činu, vázán ha obsah právoplatného ods,uzu'jicího nálezu trestníh" soudu. Tu je především ovšem pravda, co praví Neumann k tomUlto paragrafu, že to musí býti nález trestního souetu a nikoli trestní
n~lez správního úřadu, a to nález trestního soudu. tuzemského není
vsa~ ~mvda, co .týž spisovatel míní, že rozuměti je·st jen soucl, j~l1ž ke
konam pravnmOCI trestní p"volán je trestuím řádem ze dne 23. května
18 3 , ds~, 119 ř. zák., nebo! tak by vojenské soudy byly vyloučeny ze
s~ery naSl normy. V ipravdiě myslí § 268 c. ř. s. ovšem jen nález trest~I~O soudu, ~le to k~ždého tuzemského, tedy i vojenského, neboť nepři
cmU'le ku v'se'Obecnemu poznačení tr'estního soudu, žádného omezení.
Dlužno tedy v tomto případě přihlížeti k rozsudku Čsl. divisního soudu
ze dne 8. dubna 1919, jimž W. uznán hyl vinným zločinem zpronevěry
dle § 472 a), 474 tr. zák., spáchaného tím, že v měsících lednu a únnr~
, 1919 Pro. sebe zadržel a si přivlastnil 7.623 Kč 16 h svěřených mu Rudolfem, ~-em (žalovaným). Kdyby civilní soudce. musil převzíti cel}'
te~to v!rok (obsab) trestn~ho rozsudku, byla, by tím věc ohledně
36~3 Kc 16 h p'osud nekryty ch (4.000 Kč bylo nalezeno) a v žaJobnÍ
sumě obsažených rozhodnuta:: žalc>vaný dle předpisu odvolacím s"oudem
citovaných měl peníze sám opatrovati, svěřil-Ii je tedy VY-ovi a ten je
zpronevěm, je žalovar;:' z toho práv. Avšakd'le § 268 c. ř. s. je civilní
soudce na tr'Cstní rozswd'ek vázán jen, pokud jde o otázku důkazu a ')ři
čítatel;:rosti trestnéllO činu, t. i. a) ida trestný čin jest prokázán a b) kdo
h? ..spachal, zcle tedy len na to, že W. skutečně udané peníze zpronevenl, nikoli však v příčině mázky, zpronevěřiL-ii je zcela právě jen žalovanému nebo též jeho předchůdci t. j. zdali každou část těchto' peněz
bYl mu svěřil právě žalovaný, což faktiCky .vyjde na jedno s oOtázkou
zda všecko zp.ronevěření spadá teprv do doby p~
20.lednu 1919 'či něco a mnoho-Ii též do doby př,ed tím.
Tu.to otázku může a. musí sondce civilní rozhodnouti, neboť to bylo pro
otazku di,kazu a přIčí!atelnosti vedlejší, byll by býval W. zrovna tak
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o dso uzen, třeba by není ze--,m,--I-,,,,4---,;'m'it--oňerhmr&l'C"nlinv-rrnélnr -- ~I'ft--~
nebyla otázka rozhodná ani pm soud, ale ani pro W-a, tento
příčiny půsohiti k tomu, aby se poměr správnč zjistil, a žalovan~' Rudolf N., jemlJŽ ovšem na správnosti zjištění záleží, v trestním řízeni neměl možnosti, se toho domáhati, nejsa stranou. On sice wdal, že žádá
náhradu, ale na to nebylo reaKováno, trdání jeho v trestním řízení, že
on je poškozen o 3.623 Kč 16 h, pak nerozhoduje, nýbrž soud vázán je
na jeho obramy, kterými nyní se háji ,a ty jsou opa,čné. O'dvolací soud
a následkem toho i dovolání zabývají se správuým vyúčtováním 3623 Kč
před kritickým dnem či po něm, nebol žaloba založila žalobní nárok
ohledně tohoto obnosu na svémocné svěření jeho W"ovi a zpronevěření
jeho jím. Co se týče 613 Kč 78 h odkazuje se na dův'Ody ,odvolacího'
soudu, jenž tu žalobní nárok neodůvodňuje, svěřením a zp~onevčrou
i jest dovozování dovolání, že W.byl dne 12. února 1919 zatcen a nemohl tedy zpronevčřiti obnos ten, který teprv 24. února 1919 byl setnině.
vyplacen, bezpředmětné.
Čís. 2100.
Při odhadu nemovitosti k návrhu zemského in~pektorátu pro zemské
dávky za účelem vyměřeni dávky z přírůstku hod!,oty nemovitostí (cis.
patent ze dne 29. prosinCe 1915, čís. 83 z. zák. pro Cechy) jest použiti obdobně předpisů odhadniho řádu nemovitosti ze dne 25. července 1897, čís.

175 ř. zák.

(R:ozh. ~e dne 13. prosince 1922, R. I 1388/22.)

D ů vody:
V první řade slUŠÍ poukázati k tomu, že věc, O niž tuto jde, spadá
pod ustanovení cís. patentu ze dne 29. prosince 1915, čís. 83 Z. z8.k. pro
Cechy, jelikož dúm čís. 231 v L. s pozemky byl dle s'pisú prodán trhovou smlolVvou ze dne 25. září 1919. a nelze zde proto užiti předpisÍ1
vládního nařizení ze dne 23. září 1920 čís. 545 sb. z. a n., jež podle § 30
jako řád o dávce z přírůstku hodnoty nemovitostí nabYlo účinnosti
dnem vyhlášení, t. j. dnem 5. října 1920, kdežto pro ,vyměření dávky
z převodu před tímto dnem platí v Cecháeh ustanovení citovaného cis.
patentu. Ve věci samé jest přisvěddti dovolací stěžovatelce, že odhad
domu slušelo provésti. dlo pravidel odhadního řádu nemovitostí ze dne
25. července 1897, čís. 175 ř. zák.; nejvyšší soud již v celé řadě rozhodnutí takto se vyslovil, a neshledáivá příčiny, by se v tomto případě od
tohoto svého 'názoru odchýlil. Dle § 33 odhadního řá,du dlužno jeho před
pisů, pokud tomu nepřekážej.Í zákonná ustanovení, užití i při odhadu nemovitostí v řízení konkursním, naproti tomu však plati pro jiné soudní

odhady předpisy pro ně vydané. Poněvadž tu jde o odhad řízení nesporného, jest jej předsevzíti ve smyslu § 272 nesporného řízení podle
ustanovení procesního řádu, t. j. nyní, kdy příslušné předpisy soudního
řádu ze dne 1. května 1781, čís. 13 sb. z. s. byly nahraženy exekučním
řádem, dle- §§ 141-144 ex. ř. pokud se týče po rozuml!' čtvrtého odstavce
§ 144 ex. ř. dle odhadního řádu nemovitostí, a podpůrně také dle civilního soudního řádu (§§ 351 a násl.). V podstatě totéž se pra1ví také ve
výnosu ministerstva spra vedl·nosti ze cine 30. června 1900 čís. 11767
(otištěném 'Při § 103 nesp, říz. v Manzově vydání), jímž dostává se soudům poučení,

s o udp r v é s t o I i c e stanovil k návrhu zemského inspektorátu pro
zemské dávky v Praze odbadní: cenu domu" p'ři čemž řIdH se těmito' zásadami: ]"kých zásad aneb ja:kých předpisú má býti použito při provádění dobrovolného odhadu a na jakém základě má býti cena odhadní zjištěna, nebylo v § 273 cis. patentu ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. výslo-vně utvedeno a nutno proto obdobně použíti předpisú odhadního řádu.
ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. zák. jehož § 33 nevztahuje se [lo'uze na
zjištění ceny nemovitostí v řízeni konkursním, nýbrž obdobně' +6ž na
odhady v jiném řízení soudním, kdyžtě, jak řečeno, cís. pat. ze dne 9.
srpna 1854 čís. 208 ř. zák. zvláštních předpisů o provedeni odhadu v fIzení nesporném nevydal. Rek u r sní s o u d zmšil napadené usnesení
uložil prvému soudu, hy, doplně řízení,. znovu' rozhodl. D ů vod y:
Podle § 33 odh, řádll ze dne 25. ,července 1897, čís. 1:75 ř. záUL vztahwjí .
se na odhady jiné než odhady v řízení exekučním a konkursním před
pisy, pro ně platné. Výslovných předpisů krom §§ 102 a 272 nesp. hz.
není a jest tedy při odhadu, K" nesporném řízení postupovati podle konkretniho připadu, rozhodnoutl jest podle zásady volného hodnocení prÍlvodů a @Ize zásad odhadního řádu použíti výlučně, jak učinil soud
prvé 'stollee, nýbrž lze jich použíti dle potřeby jen podpůrně.

a

Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené llsnesení v len rozum, že zamítl
stížnost do usnesení prvého soudu.

aby, jde-Ji o

zjištění

ce'ny nemovitostí v

říze-ní

nesporném,

bylo při odhadu u'žito obdobně řádu odhadního nemovitostí, jehož úče
lem je-st zjištení pravé ceny ne-movitostí, při čemž stanovení ceny má
se díti soudcem na základě zásady volného hodnocení důkazů (§ 272 e.
ř. s.). Dle toho byl postnp prvého sOl>du při odhadu domu správným a
neprálvem proto soud rekursní, maje se zemským inspektorátem pro
zemskon dávku v Praze za to, že odhad jím navržený jest zvláštním
odhadem, zrušil usnesení soudu prvého.·
Čís. 2Wl.

o

návrhu porueensfva nebo nemanželského otce, by Pro podstatnou
v potřebách dítěte nebo v otCOvě hospodářské lUohoucnosti nebo
PO té i oné stránce znovu bylO uprav.eno výživné nemanželského dítěte,
dosud smírem určené, nutno po-slupovati podle druhého odstavce § 16
I. dílčí novely k obč. zák.
Zvrátiti pro Jeho počáteční neplatnost anebo napotomni bezúčinnost
soudně schválený smir o výživném nemanželského dítěte lze jen ku žalobě v řízení sporném.
změnu

(Plenární usnesení ze dne 19. prosince 1922, čís. pres. 1107/22.)
V nálezech Nejvyššího sou,du byla odporujícím si zpúsobem

řešena

otázka, jak postupovati, když za urznaného otcovství k nemanželskému

1191

1190

dít~~i jedn~ se

?O

př~·dchoz-fttr-'·-SttlÍI II o jeho vÝzivneni-6"-novollupravu

~Y,z!vovac!

povlnnost;., Jedni uznávali za přípustný pouze pořad práva,
V tomt~ pr~paděpr,o postup podle druhého odstavce § 16 l.
d;lc! u5'v,:ly k obc,' zák. V zajmu jednotnosti nálezů Nejvyššího soudu
predlo~!I}eho prvm pr'esldent věc sesílenému sboru soudců, jenž k otázce
odpovedel shora naznačenými právními zásadami.
j!~~, byh

1

Dů

vody:

Uznáno-li otcovství, jest na poručenském soudě, by sám od sebe
v mimosporném řízení určil, čím otec sivé:mn nemanželskému dítěti po'
zákonu, povin~ván. (druhý odstavec § 16 Ldílčí novely k obč. zák.).
T,ento ~mY,slny prulom do zásady, podle níž o sporných soukrollloprávn;ch naroc!ch majetkových 'projednává a rozhoduje Se pořadem práva
(cl. ,I. uvoz. zák. k c. ř. s. a § I nesp. řiz.), ospravedlňuje důvodová
zprava k § I~ I. dílčí, novely k obč. zák. takto: "Uznáno-li nebo zjiště
no-Ir otcovs!V! a nem-ll sporu o otcových majetkových poměNch nebo
lze-li je zjistiti prostředky mimosporného řízení, jedná se po výtce o rozh~~~uti podle.u~~že.ni. ~o, co soudem má jako vyživovací útraty býti
p:prcen~, nemL,pnmym predmět.em důkazu, naJ~ě výslechu stran anebo
znaleckeho posudku, a nelze po tétO' stránce přiznati závazného účinku
an~ skutkovým doznáním poručníka nebl} matky. Vyživovací příspěvek
ur~uJe soud, hledě k potře'bám d1těte apl"tehní schopnosti
nemanželskeho otce, dle volného uváželJí: Soud nerozhoduje tudíž o sporných
~:ávnich nárocí~h, nf.brž zasahuje do právní ,úpravy aktem soudní správní
cmnosl!. Sporneho nzení dlužno se co možná vyvarovati. Nehledíc ku
ztrát~ čas? a k útratám, mUže zmeškání poručníka, jeho dorozumění s nemanzelskym. otcem, neobmtnost a 'p. býti dítěti na újmu. Otcovo právo
se nezhacu'Je, nebol mimosporné řízení hodí Se k tomu, by stav věci
byl jak náleží vyšetřen, strany přijdou k slovu a mají odpomoc v opravných prostředcích.« Ze zá:k?nodárcova úmyslu zřejmě vyplývá a bylo
zdůrazněno již zdejším plenárním usnesením ze dne 27. října 1920 čís.
pres. W19/20 (číslo 734 sbírky rozhodnuti Nejvyššího soudu ve věceCh
občanských, pořádané z přlkazu presidia tohoto soudu) že míra vyži~
vovacích přís'pěvků otce pro jeho nemanželské dítě urČnje se, zásadně
a pravidelně mimospbrným řízením podle druhého oelstavce § 16 I. dílčí
novely k obč. zák., kdežto sporné řízení jest přípustným jen zcela vy jimečně. Jedná se nyní o to, zda téže zásadydlnžno'. dbáti i při nové,
opětovné. úpravě výživného pro nemanželské dítě.
Zákon v druhém
odstavci § 16 I. dílčí novely kohč.· zák. zmiňUje se o dvou případech,
kde pomčenský soud má vúbec upustiti od mčování vyživovacího pří
spěvku. Jest to jednak případ, kde nemanželský otec sám od sebe destává v plném rozsahu své povinnosti, jednak případ, kde <lle poměrů
nemanželského o,tce je venkoncem vyloučeno, že by byl s to', nÓ'čím na výživu dítěte přis'pívatL Zákon sice o tom ničeho nepraví, rozumí se však
podle' § 2, odstavec d'f'nhý čís. 5 nesp. říz. samo sebon, že poručenský
soud i v těchto případech musí vhodným šetřením a úvahou všech poměrů' zajistiti se tím, že nemanželský otec vskutku plně poskytuje, dítěti
to, co po úkonu' jest mu dá va ti povinen, pokud se týče, že jest vetlkoncem vyloučeno, hy byl s to, něčím přispíva,ti. Rozdíl od pravldelných

případŮ jest 'jen ten, že - v - o-něcll UVOU vyjimečnÝch případech nevydá
pornčenský soud formelního U'sn.ese,ní.
Změní-Ii se napotom podstatně
potřeby dítěte nebo hospodářská lll0hoLlcn.ost neman.želského otce nebo
to i ono, podejme se pomčenský soud úpravy vyživovacích příspěvků.

Tato úpra va bude v oněch dvou případech z e vně úpravon p J V n j, poněvadž jí nepředcházela úprava ani formelním usnesením poručenského
soudu, ani dohodou účastníků, věc n ě bude n o v o II úpravou vyživo·vacích povinností, poněvadž již předcházelo zhodnocení směrodatných
poměrů sondem poručenským. Kromě těchto dvou vyjimečných případů
o kromě případu, ve kterém výše· výživného určena byla právoplatnm r o z s II d k e m, a ku kterémužto 'případu zaujato stanovisko zdejším
plenárním usnesením ze dne 4. mna 121, čís. pres. 1027/21, (čís. sb. 1224)
přichází v úvahu případ, kde výměra výživného byla již určena buďsi
předchozím právoplatným usnesením :poručenského soudu nebo smírem
účastníků.
Pokud nov;é úpravy výživného a tím z11lěny právO'platného
usnesení poručenského soudu neb ujednaného smíru jest se domáháno
pro podstatnou' změnu' v potřebách dítěte nebo v hospodářské m(}houcnosti nemanželského otce, ne:bo po té I oné stránce, není příčiny, proč
nesetrvalo by se při zásadě a postupu ,druhého odstavce § 16 I. dílčí
novely k obč. zák. Cesta ta není uzavřena ani formelní pravomocí usnesení poručenského so'udu, ani soudně schválenou dohodou účastník!i_
Předchozí právoplatné usnesení poručenského soudu není výrokem právotvorným, nýbrž má ráz cieklamtorní. Jím na ten čas a pokud se poměry
podstatně nezmění praví se jediné, jaké jsou 'potřeby dítěte a jaká je
hospodářská. mohoucnost nemanželského otce a určuje se volným hodnocením obou těchto komponentů jejich výsledek, totiž míra a ZPllsob vyživovací povinnosti. Usnesením se však nepraví a nemůže jím dle přiro
zené povahy věci b:$'rti vysloveno, že řečené komponenty nebo ten a:neb
oncn z nich prohlašn'jí nebo uznávají se do budoucna za trvalé a nezměnitelné. Na tuto otázku mohou d'áti odpověď pouze a jedině budouCÍ
hosp'OdMské porrěry. A jako by bylo v příkrém rozporu sc' zákonnon
ochranou nemanželského dítěte, by formelně právoplatným usnesením
poručenského soudu, jemuž p.rávě náleží, bdíti nad zájmy dítěte" uzavřena byla do budoucna dítěti možnost, domáhati se takové úpravy výživného, je'ž vyhovuje pod:statně změněným poměrům, tak zákonně zcela
neodůvodněným bylo by odejmonti nemanželskému otci možnost,domáhati se toho, by jeho vyživovací 'povinnost byla přizpůsobena podstatně
změněnJ'rm

poměrům.

poručenského

Pro

formelnf právomoc

předch-ozí'ho

usnesení

soudu nesmí trpěti vÝživa dítěte, nesmí však z druhé strany
bÝti podlamována hospodářská živnost nemanželského otce aniž požad'Ováno -na něm více, než co ,dítě pr~vě potřebu~e. Napotomní nová
úprava v3rživného v"ro podstaině změněné poměry má týž ráz jako
úprava dřívější a tytéž úvahy, jež vedly zákon,odárce, k normování postupu podle druhého odstavce § 16 l. dílčí novely k obč. zák. při prvé
úpravě výživného, platí ,v neztenčcné míře i pro novou úpr.avu, podmíněnou podstatně změněnými poměry, a nutkají dle § 7 obč. zák. k tomu,
by i v tomto pHpadě zachováno se bylo podle druhého odstavce § 16
I. dílčí novely k obč. zák. A nejinak má se věc spočív:.l-U posavadní
úprava výživného na dohodě účastníkú. Předcho~í smír, jenž nebyl
schválenporučenským soudem, nemá právního účinku (§ 233 obč. zák.l
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nepři C' ház Í zde dále -\C--H-""iH+.---á';mÍF,---&i*,iirtett-rrm-rrri:-errskÝr[lS1llITáí'ftj~
došel však právní účinnosti právě teprve schvalovacím usnesením Po-

il

ručenského

Poněvadi

sondu.

pak

poručenskS'

soud

dříve,

než

,:ydal

schvalovací usnesení, ',musel zjednati si přes dohodu- lJoruccnstva s llemanželsk"Srm otcem jasno o všech v ([vahu přicházejících r;oměrech
(S 2 ll. čís. 5 nesp. řízenO, není v jádru včci podstatného rozdílu mezi
usnesením, jímž poručensk}T soud při neshodě účastníků sám určuje míru
a způsob vý~Živného. a usnesením, jímž pnručcnský· soud schvaluje dohodu
účastníků.

dolíčeno, poručenský

soud povolán k tomu,
by způsobem, naznačeným v § 16 I. dílčí novely k obč. zák., podjal se
přes své dřívější právo'Platné usnesení. nové úpravy výživného, má totéž
postavení- i k dřívějšímU' svému schvalovacímu 'Usnesení a tím i k souclně
Je-li však, jak

schválenému smíru. Z toho, co řečeno, vyplývá zároveň, že návrh na
nnvou úpravu v}lživnéhu cestou druhého odstavce '~" 16 T. díl-čÍ' novely

.k

obč.

záL

může

a bude vycházeti jednou od

poručenstva,

jindy od

cÍli fflfeikomisn,{ substituce toho znem, »že majetek tento nezkráceni; a nezadlužen5' svým leg-álním dětem, v případě, že bezdetnSr by zemřel svému bratru Hubertu K-ovi a své sestře Ludmile K-ové resp. zákOml}Cm jejich dědicúm po smrti mé zllstaviti povinen jest tak, že tento
sděděný

majetek do té doby aui zadlužiti ani zciziti nesmí a po smrti

uvedeným fideikomisárním suhstHutúm odevzdati povinen jest.« Poněvadž
áilln byl vetchý, oPl'avil ho Antonín K. nákladem 27.000 Kč a žádá nyní

za povolení zápůjčky resp. svulení, aby zadlužení do této výše b,IClo mu
soudem poručcnskýmpovoleno. Ale opatrovník nezletilých dědici! k tomu
nesvolil a aní další nástupci v

k

přÍ;padě,

dědkové

že by shora jmenovaní

dědictví

se nedostali, nesvolují k tomuto zad'iužení a proto soud dle
§§ 613, 514 a 515 obč. zák. nemlIže proti jejich vůli dáti opatrovnické

svolení, když požívate,] Antonín K'. má právo po

-skončeném

požívání

žádati náhradu jako bezelstný držitel II z wžitkůnemovitostí úroky
i splátky na kapitál pla,titi může. Aby Antonín K. do takové situace ne-

TI3l11anžels!kého otce. Ohledně poručenstva rozumí' se to při soudní ochraně

přišel. měl dříve,

dítěte

by mohl si potřebný náklad zajistiti tim:, že by se byl zavázal nahraditi
úroky z peněz vynaložených a když tak neli'činil ,a dědicové svolení ne-

ohledně nemanželského otce pak by10 již vytknuto,
že není v moci po.ručenského soudu, by na úkor nemanželského otce
utvoři'l na prospěch dítěte a na úkor otce pro veškeru budoucnost nárok,
jenž za podstatně změněných poměrů není v zákoně důvodněn. Po-

samo sebou,

ukazovati za tím

účeIem nemanželského otce
účastníků ony v}ThodY\,

zadati na neprospech

na žalobu, znamenalo by
jež chce jim zákon za-

postupem podle druhého odstavce § 16 I. dilčí novely k obč. zák.
Jinak má se věc, má-li soudně schválený smír býti zvrácen nikoli p,ro

ďávaji, mŮ'že

neplatnost (na pře omyl, dunucení a báze·ň a p.) nebo napotomní bezúčinnost (na pře splnění rozvazovací vý'jimky a p.). V těchto případech
jest podklad a ráz soudcovského výroku zcela jiný než jest podklad a ráz
usnesení poruč.enského soudu podle druhého odstavce § 16 l. dílčí novely
k obč. zák., pro ohdobný postup' podle tohoto zákonného ustanovení
nedostává se základní podmínky obdoby a dochází platnosti zásada § 1
nesp. říz. a čl. 1. uvoz. zák. k c. ř. s. Zde, jedině přípustnon cestou je cesta
právní

rozepře, řízení

mimosporné o návrhu, sem se vztahujícím, :pro-

padlo by ustanovení poslednlho odstavce § 42 j'. n,
Čís. 2102.

Vlastník domu, stíženého lideikomisárni substitucí, může k úhradě
oprav, převyšující čistý výtěžek domu, opatřiti si zápůjčku. Jest ho
pokládati za bezelstného držitele, zájmy fideikomisárních substltu'"
dlužno pak přiměřeným způsobem chrániti.
(Rozll. ze dne 19. prosince 1922, R I 1178/22.)

začal,

oznámiti nutnost o]Jravy a byl

se pouze omeziti' na, shora uvedené právo, které mu občan

ský zákon v § 515 poskytUje, t. j. svého času žádatináhraduiako bezelstný
držitel. Rek u r sní s o u.d usnesení potvrdil v podstatě z týchž dlle
vodů.

bezpečiti

podstatnou změnu y potřebách dít-ěte nebo v hospodářské mohouCDosti
nemanželského otec, neho po té i oné stránce', nýhrž pro svou počáteční

než opravovati,

Ne j v Y š š í s

soudu, by,

O'

u ,d zrušil usnesení obou nižších soud-tI a uložil prvému

doplně řízení,

znovu rozhodl.
Ditvocly:

Dovolací stížnost právem vyt{lká srovnalým usnesením nižších soudů,
zřejmé odporují zákonu. (§ 16 cis. pat. ze ,dne 9. srpna 1854, čís. 208
ř. z.). Stěžovatel jako vlastník domu Č. P. 253 v H., omezený fideikomisáruí substitucí, má dle § 513 obč. zák. dúm č. p. 253 v dobrém stavu

že

jako dobrý hospodář udržovati a nutné opravy prováděti. Šetřením bylo
zjištěno, že stěžova'Íel provedl na domě opravy dvojího druhu a to jednak
nezbytné opravy stroj'Ů a vazby ve dvorním křidle domu, hrozícím sesutím, které stavebním í;řadem z důvodů bezpečnostních byly mu přiká

zány, jednak užitečnější přestavbu stáje, zří div z ní dva byty o pokoji
s kuchyní. Stavební náklad činil ,dle tvrzení stěžovatele 25.806 Kč. Dle
§ 513 obč. zák. má stěžovatel nutné opravy i zlepšování domu uhražovati
jen z v:(rtěžlku nemovHosti, tím však není řečeno, že, když čist}' vSrtěžek
úhradě těchto náldadů nestačí, by nemohl si
půjčku a že by talo nemohla býti.na domě, jehož

k

vlastníkem, zástavním právem

zajiištěna.

opaHiti pro sebe zájest přece knihovním

Ovšem musela hy

při

tom práya

fideikomisárních substitutů býti náležitě chráněna na"př. v ten způsob,
že knihovní vklad zástavního práva by směl býti proveden jen s doložkou
»bez újm'Sr práv fideilkomisárních suhstitutlI'« (srov. komentáf Stllbcn-

Por uče n s k Ý
s o u d zamítl návrh vlastníka domu, stiženého
fideikomisáruí suhstitucí, by mu povoleno bylo obtížiti dům hypotekou
27.000 Kč za ví'daje, jež mu vzešly opravou domu'. D li vod y: Dům
čp. 253 v H. a pozemky zapsané ve vložce 481 a 2096 pozemkové knihy

rauchův při

§ 613 obč. zák. a rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sbírce
Ol. Ung. n. ř. čís. 1452). Pokud pak jde o uhražení nákladil, k udržení
domu nezbytných, t. j. za opravu části sesutím hrozící, mělo nižšími
sondy býti přesně vyšetřeno, jaký náklad tomito opravami skutečně vznikl

náležejí Antonínu K-ovi a knihovně' obmezeno jest jeho právo vla'stnické

astačí-li aby by1 uhražen z v~rtěžk~ů nemovit0stí, stěžovatcli do. požíváni
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ude vLdaný oh a při tom uv;jtitr.--te--,stěŽcrva1teh,-(:tmžm)'lClJUkl~marr-=--'
bezelstného držitele po rozumu § 331 obč. zák. Žádá-Ii zákon na POZ1vateli, aby předmět mu svěřený jako dobrý hospodář udržoval ve stavu,
v němž jej obdržel, a nestačí-Ii výtěžky požívané nemovitosti na ne::bytné
udržovací náklady. nemůže zailsté býti požívatel nucen, aby naklady
k udržení podstaty' věci nezbytné a neodkladné, pokud převyšují výnos
předmětu požívání, ze svého h,radi! (§ 512 obč. zák.), nýbrž jest dle
§ 331 obč. zák jak" bezelstný držiteI opcávněn, žádal! jich uáhradu od
vlastníka (§ 515 obč. zák.) a ježto zde vlastuis;tví jest omezeno fideikomisární substitucí lze zajisté souhlasem všech oprávněných dosíCi přizni
vého vyřízení 'této náhrady, přfpadně tohoto souhlasu pořadem práva
se domoci.
Čís. 2103.

Přelrlpisů exekučního řízení jest použiti při dražbě podle § 352 ex: ř.
potud, pokud tomu nevadl zvláštní její povaha. Přiklepu lze IJdporovati
i dlel ustanoveni § 9 nesp. říz., nikoliv pouze, dle I§ 187 ex. ř.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1922, R I 1291/22).
Při dražebním roku k prodeji domu za účelem nll'wného rozděkni jeho
spoluvlastnictví (§352 ex. ř.) učinil Dr. B. v zastoupeni' Ferdinanda C.
a Václava tl. tyto návrhy: 1. by povolena byla lhůta Dm B. k předlo
žení plné moci Ferdinauda C., 2. by přerušena byla ,dražba na půl hodiny, 3. by Václav tl. byl připuštěn k podávání. a mohl složit.i vadium,
4. by Dr. B. byl připuštěn k POdávání jako plnomocník Ferdmanda C.
dle předložené mezi tím plné moci. 5. by zrušeno bylo řízeni dražební.
Ex e k uč n í s o u d návrhY zamítl. Navrhovatelé vznesli d'O zamítacího
usnesení odpor pokud se týče rekurs, někteří z nich pak stěžovali si též
do usnesení, jímž byl udělen příklep. Rek II r sní S o u' d všechny stíž~
nosti (odpor) odmíH jako nepřípustné. Dú vod y: Provedení dohrovolne
dražby dle § 352 ex. ř. za účelem rozdělení' společného vlastnictví nemovitosti dlužno předsevzíti dle předpisu §§ 272 až 280 pat. ze dne
9. srpna 1854, čis. 208 ř. zák. Dle § 272 nesp: řiz., dluž,no, pokud v patentu
onom není stanovena zvláštní výjimka, při dohrovolné dražbě užiti nstanovení soudního řádu a předpisů dražebního řádu. Na místo předpisů
soudního řádu nastoupily úkollem ze dne,Z7. května 1896, čís; 79 ř. zák.
předpisY nyní plathého ex. ř. Těchto předpisÍ1 ex:. ř. dlužno při výkonu
dobrovolné dražby užiti podpúrně, pokud dražební řád' ze dne 15. čer,
vence' 1786, čís. 565 s. z. s. nemá zvláštních odchylných ustanovem.
Platí tudíž při provedeni dobrovolné dražby ustanovení §§ 133 až 239
ex. ř. podpůrně. Dle' § 239 ex. ř, jest samostatný opravný prostředek
rekursu proti usnesením, která byla za dražebního stání prohlášena, nepří
pustným. Vzhledem k tomu slušeIo stížuost Dra Bca' a Václava tl-a označenou iako odpor dále rekurs Ferdinanda Č. a Václava tl. s dodatkem
k něm~ jako nepfípustný odmítnouti. (§ 526 c. ř. s. a § 78 eX. ř.). Pokud
se týče rekursu Ferdi'nanda C-.a a Václava tl-a do ulsnesení ze dne
7. června 1922 o příklepu domu, jest tento rekurs rovněž nepřípustným.
l<ekuTsem lze o'dporova1i ja'k do rozhodnutí,·jímž příklep byl udělen, tak
c

do rozhodnutí, jímž pfíl{Jep-hy! octepfen- (§ -187 ex. ř.) V tom i onom případě
jest právo rekursní obmezeno, příSluší jednak jen určitým osobám, jednak
jen z určitých důvodů. 'Kruh osob a důvodů, z nichž rekurs jedině jest
přípustným, jest rozdiIným dle toho, zda hyl příklep udělen či .odepřen.
Proti usnesení, kterým lJřÍ'klep byl uděle·n, jsou oprávněni podati rekurs
jen ti účastníci. kteří byli přítomni dražbě, kteří pro vady v § 184 ex. ř.
uvedené před skončením dražby ·'Vznesly odpor a jichž práva udělením
příklepu byla dotčena (§ 182, odstavec druhý ex, ř.). Těchto předpokladů
zde není. Stěžovatelé byli přítomn'i dražbě, O'dporu však do příklepu
před skončením dražby nepo,dalL Důsledkem toho nepřísluší stěžovatelům
právo rekursu do usnesení o 'příkle,pu (§ 187 ex. n.
Nejvyšší sou,d zrušil napadené usnesení a uložil rekuTsnimu
soudu, by, nehledě k odmltacim důvodům, o rekursech (odporu) znovu
rozhodl.
Důvody:
Především nlltno si uvědomiti, že v tomto případě nejde o úkon nes.porného říze'ni, nýbrž o nucený prodej domu, dvěma ,osobám společného,
tedy o exekuční úkon podle··§ 352 ex. ř., při čemž jest sice pmlžíti ustanoveni §§ 272 až 280 cis. nař. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák., nikoliv
však ostatnich jeho ustanovení. Pou,žiti oněch ustwnovení týká se jen
pro v e d.e n í soudní dražby a, dovolává-Ji se c1sařský patent, pokud sám
nestanoví výj.imek, před:pis.ů soudníltO< řá'du a dražebního řádu, jest použíti nyní platného řádu exekučního (§,§ 133 až 239), ovšem jen potud,
pokud tú není na p'ře'kážku podstatě d"bro"VoLné dražby. Důsledkem toho
ovšem nepřicházejí v úvahu· ony předpisy exekučního řádu, jež slou·ži
jedině k tomu, by byly chráněny zájmy určitých osob, jež jsou na exekučním řízení zúčastněny. Nelze protO' odporovati příklepu jen za pod~
mínek § 187 ex. ř., nýbrž dle, § 9 nesp. řiz. y·ůbec a neměl tudíž rekurs-ní soud výtky dražébTIímlt řízení činěné, ať v odporu, ať v rekursech pominouti, poukázav na jich nepřípustnost ,ctle exekučního řádU',
ač o nich měl v nesporném řízeni rozhodnouti (§ 2 čís. 5 a 7 cís. patentu
ze dne 9. srpna IS54,Čís. 208 ř. zák.).

Čis.2104.

Ohroženi ve smyslu § 379, -odstavec druhý, ex. ř. lze spatřOvati v tom,
že odpůrce, proiev;vši úmysl, vystěhovati se do ciziny, inseroval v no'''4
vinách prodej SVýCh nemovitostí.
(Rozh. ze dne 19. prosince 1922, R I 1389/22.)
I,

So udp r v é s t o I i c e povolil žalobci prozatimní opatřeni k zajištění peněžité pohlerdávky,k odporu však usnesení tO' zrušil. Rek II r sní
s o u d změnil toto usnesení v ten rozum, že ne,vyhověl odpom a potvrdil
původní' usnesení, povolující proiMimné opatře'nl. D ů v o Id y: Nebezpečenství, jaké má na zřeteli §,379 odstavec druhý ex. ř. jest d-o,~..tečně
osvědčeno.
Stěžovatel správně vytýká, že stačí, je-li pravdě podobno,
že by odpůrce ohrožené 'strany zcizením ne,bo jakýmkoliv jiným naklá-
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dáním s předměty svého ]lnem,

pak úmhrvami učil1ěn~rmi ~,tolil

s osobami jin~'ll1i zmařil nebo značnč ztížil dobytí peněžité pohledav-kY
(§ 379 odstavec drul'ý ex.
Tedy pravděpodobnost sama, že by odpůrce
tak učiniti mohl a nikoliv již skutečnost, že tak odpurce již činí, je důvo'

n.

dem prozatímního opatření. Nelze ,sdíleti názoru: prvé stolice, že takové
odstraňování muselo by se díti nápadně rychle, by se stalo duvodem ku
povolení prozatímního opatření. Kdyby mělo pro~atímní opat~ení ?ýH
povoleno v případech neí,krajn6iší nutnosti, tedy az te,~dy, k~dyz dlu.:mk
ná;padně rychle svůj majetek zcizu~e, pak by ustanovenl ex. r. o Z~JlSťO
vání postrádalo pmktiekého významu a věřitel by si mohl Ivelml nesnadno opatřiti zajištěnÍ. Nestačilo by ovš'em osvčdčenÍ, že odpůrce hodlá se přestěhovati do Ameriky, poněvadž obava, že rozsudek by musil
se vykonati v cizinč, uznána jako dftvod ohrožení jen při nár~cích nepeněžních (§ 381 čís. I ex.
Výslechem Jaroslava K-a, a Vadava R-a
ve spojení s dodatečně slyšeným Konstantem li-em jest však
osv~d:
čeno že ndpúrcc vÍCek'f'áfc. prohlásil, že svůj majetek zde proda' a vrat1
se z~se do Ameriky. Prohlášení takováto činil veřejně a nijak se tím netaiil že se do Ameriky vrátí. V posledním roce několikráte inseroval
s 'pl~·ým svým podpisem v Námď. Listech, Nár. Politice a Venkovu prodej svých nemovitostí, totiž ]lamího mlýna v St.; cihe.lny :' ~. a'~31~
v T Tím jest dostatečně osvědčeno, že chová odpUf,ce skutecne a vazne
úm;sl p.rodati veškeren svúj majetek v tuzemsku mu náležejkí a t~ je~t
pravdě podobno, že by, jak to' požaduje § 379 odstavv~c d:~hy ex.);, ]1~
nak realisace pohledávek byla zmařena nebo znacne stlzena. Zadal!
o povolení prozatímního opatření v době rozprodávání -majetku neb~. d~
konce, když by odpůrce byl již na cestě do Ameriky, bylo by Za]Iste
vzhledem ku výši pohledávky neopatrností.
Ne j v y Š š í s o o cl nevyhověl do'volaeímu rekursn.
G

n.

dá!"

D

ů

v o cly:

Pouhý úmysl odpůrce. -navrhovatelova, prodati veškeren svůj ~aje.tek
nepostačil by' ovšem k osvědčení lie'bezpečí, že nárok navrhova,tcluv Je~!
ohrožen. Avšak z toho, co rekur'sní soud_ zjistil, plyne, že n?'Zu.stal~ pn
pouhém úmyslU, nýbrž že odpůrce v posl~d\lí';1 l'O'ee~ěkohkrate. mseroval, v denních listech pr'Odej svých nemOVItostI a prohlas II, ,;ev SVO] ma~
jetek prodá a vrátí se do Ameriky. Odpllrce tedy předsevzal JIZ POSltlVDl
čin směřující k tomu, aby svůj majetek zpeněži:l, a jest tedy ;,zhledem
k jeho vícekráte projeivenému úmyslu odjeji do Ameriky pravdepodobno,
že by vymáhání pohledávky na_vrhovatelovy mohlo hýti zmařen~ nebo
znaoně stíženo (§ 379 ex. ř.)., Ze dosud k realIsaCI majetku' odpurcova
nedošlo a zda lze realisaci s'nadno či nesnadno. provésti, na tom nezáležÍ', stačí jen, že odpúrce podnikl kro'kJT k tomu smčřujfcí.
Čís.

2105.

Zákon ze dne 30. června 1921. čís. 2;;7 sb, z, a n. o opravných prostředcích státmch úřadů zástuvčích ve>věcech firemních,
Finanční vrokllratuře nepřísluší právo rekursu. pOkud jde o 'Označo.
vání zboží na lahvových vinětkách,
(Razil. ze dne 19. prosince 1922, R 11396/22.)

I( e j s tří k o 'v Ý ,. s-" II d -zakáÚ1C majiteli firmy užívati firmy jiného
než jak jest v obchodním rejstříku zapsáno, s tím, že a,ni ve firmě
ani v ochranné známce nemá b}-ti použito slov. »destillerie a vapeur B,«
a uložil mu za dosava'dní užívání těchto slov na lahvových etlketách pořádkovou pok'utu 50 K ve prospěch chudinského fondu.
Rek u r s 11 í
s o u ,d ku stížnosti majitele firmy zrušil napadené usnesenÍ. D ů vod y:
Z obsahu firemních SpiSl1, zejména z připisll úřadu pro potíráni lichvy ze
dne 24. srpna 1921 lze seznati, že jde o to, že stěžovatel lahvičky, s cognacem opatřoval nápisem S. Cognac Medicinal C .• S. Destillerie a vapeur B." Ohledně tohoto označení jest osvědčením obchodní komory a
v}'pisem ze známkGvj'rch sez,namú prokázáno, že má firma C. a S. za:psanou- ochrannou z'námkll sdruženou totiž slovní a obrázkovou, pozů
stávající ze štítku s červeným polem děleným, v jehož lévé části zobrazeno jest půl číše, v pravé klíč, ,a ze slov "S. COgu",c Medicinal C. a S.
destillerie a vapeur B." BylY-ii lahvičky cognacu stěžovatelem označeny
etiketami právě U'vedeného obsahu, šlo v pravdě o označení zboží ochrannou známkou, vyš'e uvedenou, přís.lu:šejkí firmě C. a S. Stěžovatel, označiv lahvi'čky cognac u etiketou, obsahuiící ochrannou známku, výše uvedenou, kterou, ovšem jen talk • v tom složení po'wžíti směl, jak v rejstříku
známek jest zapsána, jednal v mezích opráv'nění firmou C. a S. mUl udě
leného, čímž však nezavdal příčiny, by p'roti němu bylo zakročeno dle
čl. 26 obeh. zák., poněvadž neoznačoval lahvičky cognacu firmou jemu
nepřÍshJšející,
nSr,hrž ochrannou známkou, k jejímuž Douž-jtí však byl
znění,

oprávněn.

:-l e i vy š š í s o u d odmítl dovolací reburs

finanční

'prokuratury.

Důvody:

erávo opravných prosiředkir ve věcech firemních, ,dosud státním úhldům zástupčím příslušející, bylo zákonem ze dne 30. června 1921, čís.
257 sb,. z. a n. rozšířeno na všechny případy zápisů do rejstříku obch·odnífio a společenstevního,. Toto právo příslušelo dosud st<Ílnímu úřadu zá-

stupčímu (finanční prokuratllře) Pouze podle § 102 odstavcc čtvrtý zá~
kona ze dne 6. března 19D6, čís. 58 ř. zák. a,p·odle § 5 nařízení vl"dy ze
dne ZD. dublla 1920, čís. 272 sb. z. a ll. a bylo ustanovením §14 shora citoc
vaného zákona rozšířeno na' každé porušení těchto p'ř·edpisů i mimo, pří
pady §§ 43 a f)í 'cit. zák. (o společnostech s ruč. obm.). Z toblí tedy plyne,
že ve všech ostatních firemních věcech přísluší podle § I zákona ze dne
30. června 1921 čís. 257 sb. z,. a n. 'finanční prokmatoře, prá,vo rekursu
jen v případě zápisu do obchodního nebo s'polečenstevního rejstříku.
O tento případ zde nejde, nýbrž jde o označování zboží na lahvových
etlketách, jež prvý soud pokládá za lleoprávněnou firmw a soud rekursní
za ochrannou známku. Poněvadž rozhodnutí nižších soudil se netýká
zápis.u do r·ejstříku, nepřísluší finanční pJokura'tuŤe práv.o rekursu, pročež byl dovoJa:CÍ rekurs odmítnut.
Čís, 2106.
Nepřípustným jest dovolací rekurs do usneseni vrchního zemského
soudu, jímž bylo rozhodnuto o substiliučním vrávukandidáta advokacie,

(Rozh. ze dne 19. prosince 1922, R I 1416122.)
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Výbor advokátní k,~,m~~2~~."·.~~~~~~~~~m"Q~:QI<~~-!;lJIQ"1h~
tuční oprávnění. Vrchní
rekurs.
N e j v Y š š í s o u d odmítl
Důvody:

Odvolání vlastně dovolací rekurs dra františka W-a a drl!! Eduarda
P-a nečelí ~rotí o-depření potvrzení advokátské praxe, ve ktetémž pří
padě by olvšem po'dle třetího odstavce S 30 adv. ř. bylo odvolání k ne!ivyššímu soudu přípustno, nýbrž protí odepření ud'člení sllbstitučního
oprávnční dle druhého odstavce § 6 zákona ze dne 31. ledna 1922. čís.
40 sb. z. a n. kterýžnyní platí místo posledního odsta!v'ce § 61 c. li.".,
jako dodatek'k § 15 adv. ř. a je tudíž ustanovením, doplňujícím předpísy
řádu advokátního. Tyto předpiSY neobsahují však práva odvoláni nebo
stížnosti k nejvyššímu soudu z důvodu 'odepření udělení substitu\:ního'
oprávnění, zvláště pak není právo takpvé obsaže~o v třetím 2ds!avci
S 30 adv'. ř. ŽC· odepření toto dlužno přesně i"ozeznava!l od (}deprem potvrzení advokátské praxe, plyne nejen z povahy věci, nýbrž i z § 28 b)
adv. ř. ve spojení s třetím odstavcem § 30 adv. ř. V § 28 b) (otiž vedle
vedení seznamu kandidátu ad1v'Okacie a vedle potvrzení advokátské praxe
uve-deno jest výslovně a samostatně vyhotovení legitimace k sllJbstituování naproti čemuž v třetím odstavci § 30, upravujícím právo odvolací,
,>vedeny jsou pouze 'Odepření zápisu do sezuamu kandidátův advokacie,
výmaz z něho a odepření potvrzení adlvokátské praxe, ulkoli též odepření udělení substitu'čního oprávnění. Předpisu § 16 -cis. p'l'tentu' ze dne
9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. o mimosporném řízení !lelze zde ,~Ž1tl: poněva,dž tetrto cis. patent llIpravuje pO,uze řízení soudm a mkob nzem ~d
vokátních komor i jejich výborů, § 16 tohoto cís. patentu pak podle sveho
jasného znění vztahuje se souhlasně s tím toliko napot~rz~llcí rozhodnutí soudu prvé stolice, nikoli na potvrzující rozhodnutI vyboru ,~dvo,.
kátní komory. Užiti předpisů civ. řádu soudního o rekursech rovnef nelze a nemělo by to pro stěžovatele ani úspěchu, poně'Vadž podle § 528
c. ř. s. dovolací rekur-s do usneseni, jímž usneserlÍ pt vého soudu- bylo
Dotvrzeno, jest vyloučen. Odvolání, vlastně dO,volací rekurs dra W-a a, dra,
Eduarda P-a by! tudíž jako nepřírustn}' odm,tnut.
Čís. 2107.

Přípustnost pořadn práva ,pro nárok 'Zhotovoitele díla proti tomu, kdo
jest oprávněn náklad rozvrhuouti dle předpisů o konkurenci k úht'adi'l
břemen kostelních.'"
(Rozh, ze .. dne 19. prosince 1922, R I 1426/22.)
Správa panství K. patřícího žalo-vanému, zadala žalobci stavební.
práce spojené s opra~ou filiálního kostela. Prot~ žalobě, o úplatu za pro:
vedené práce namítl žalovaný nepříllUStnos!poradu prava. ~ l) udp r v, e
s to I ic e námitce vYhověl a žalobu odmltl. vR e ~ u: r s n I ~,o u ~ na:
milku tu zamítl. D ů vo d y:-J2rvý soud'vyhovel namltce~epnpus.n~stl'
pořadu práv~, maje za to., že rozhoc1n1'r m jest tu způsob upravy prav-

ní ch poměrú, t:)lkajJcich-S-€"':};:-05telníhe-b-ře-mene 'stavebního a rozvrhu ieho
nákladů, kteráž provedena j;est právem veřejnÝmi, takže zejména vÝdobývání příS]lěvků konkurenčních děje se politickou exekucí. Leč s iÍmto
míněním ne!ze souhlasiti: Předpisy veřejného práva dotýkají "e pouze
otázky, Ja:kym poměrem mají nésti stavební břemena kostelllí zúčastnění
totiž pat-ronát, pčifaření občané, s p., nil<oli však poměru zhotoy-itele sta~
vební~o díla. Smlouva, kterou< žalobce uzavřel, jest nepochybně scukromopraVlll smlouvou
dílo, a nemůže na tomto soukromoprávním '.:"áZLl
nIc změniti ta okolnost, že dmhou smluvní stranou jest nějaký orgá ~ veřejný. Předpisy veřejného-',práva neobsahují ničeho ,) smluvních závazcích stavítele a veřejného orgánu, jenž smloulv'I! s ním uzavírá, tento poměr lI'praven jest jedině Slmlouvou, by! i smlouva ta nz,lvře!'!a byla na
podkladě olertním a s.episem, protokolU' mezi účast'niky. Touto listinou,
smlouvou, a nikoli předpisy veřejnoprávními určen jest rozsah " způsob
díla i odměna za ně. Veřejnoprávní předpisy neupravují otázky, kdo má
staviteli za stavb·w kostelní platiti, nýbrž jedině, jakým zpúsobem má býti
náklad ro'zvržen na účastniky, po\Cinnéudržovati koste.J.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekur'su.

°

Důvody:

v.~apa~dené usnese,ni ~oví zjištěnému děn a zákonu, a dů!"vndy, k r.ěmu
pncmene, nebyly vyvraceny vývody dovolacího rekursu. Zalobce CPlra
nárok na zaplacení 8042 Kč,-03 h nejen 'O to, že mu správa velkostatku
K., náležejícího žalovanému, s ml o u v o u zadala práce, o které jde nýbrž i o další ú m lu v u, kterou, jak tvr,dí, u-činil se zástupcem žal~va.
ného, ředitelem H-em, tak že při zadávání pr1ací vl1či tomuto prohlásil,
že bude celý upravený peníz požadovati od IVClkostatku a nevyčká až
přifařená obec složi pfjpa,dný' svůj příspěvek, jejž ,í velkostatek ~llSi
sám s obcí vyříditi, ~ a že ředitel H., nic ,n,enamitai0, vzal to ',Ja vědomí
(§ 863 obč. zák.); - a k'onečně též o pozdější uznán í platební povinnosti se strany správy velkostatku. Právní poměr, z něhož žalobce takto
odvozuje svůj námk, jest dle jeho přednesu IJoměrem ryze soukromoprávním.
Čís. 2108.

Zrušil-li rekursní soud usnesení· prvého soudn, jenž sám od sebe odmítl žalobu pro nepříslušnost a uložil mu, by iednal o 'Žalobě, jest odvolací rekurs nepřípustným, třebaže rekursni soud vyhradil pravomoc.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1922, R I 1431/22.)
O b c hod n í s o u d v P r a z e odmítl sám_ od' sebe žalohu dle
§ 41, 43 i. n., pokládaje, za tOb že jde o věc, o kte,rédlel § 41 zakona ze
dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák. přísluší rozhodo'vatř výlučně sc>udu živnostenskému. Rek u r sní s o u d, uznav, že ustanovení tohoto zákona
u e m a jí zde místa a proto příslušnost živnostenského soudu ne'níopodstatněna, zrušil usnesení prvého soudu a uložil
by, neMedě k odmítacímu důvodu a vy,čkaje pra~omoci, jednal o žalobě P"-:Z~~Jj, N e jv yš š i s o II d odmltl dovolacl rekurs.
/\} 1.':'04(/,,,

=,

-/~./ '.

",':.-->' " .

,'C_~
.'"

.',~

,

~

• .:.

~";,,,

:-'-.

:-~,~,_'.

""';'c 3

-

C\hi;:

1201

1200

vznikl}"ch prováděním zákonú o záboru, naproti třetím o~obám i soudúm,
z čehož oprávnění --jeÍfo- zakl"očO'\hltr samó-statně, -hei pro·střednictvf fi-

Důvoa

Jednání, nařízené rekursním soudem prvému soudu muze záleieti ien

v tom, že prvý soud ustanolví o žalobě první rok (§§ 2130, 239 c, ř~ ~.).
pozhodnutí okresního soudu zahrnuje tudíž v sobě usnesení, že má býti
položen rok. Položení roku nelze však napadati zvláštním }lrostředkem
opravným (§ 130 odstavec druhý c. ř. s.), dovolací rekurs jest Ilepřípust_
ným a byl dle § 526 odstavec druhý c. ř. s. zavržen. Okuluosti, jež zalovaná uvádí v dovolacím rekursu, by dolíčila, že příslušným jest nikoHv

obchodní soud v Praze, nýbrž krajský soud v Uherském llradišti, Pl>
případě okresní soud 'V' Napajedlích, lze uplatniti jen přI prvním roku n,íDitkou místnÍ' neh i věcné nepříslušnosti dovolaného so-udu. Nemá prá'v-

ního významu, že rekursní soud

nařídil

soudu prvé stolice, by

vyčkal

právní moc zrušujícího usnesení, neboť výhrada ta jest 11 e z-á k o n II á.
Nebylť rekursuí soud oprávnc.n, měniti ustanovení zákona a připouštěti

opravný

prostředek

tam, kde ho zákon

vylučuje.

Čís. 2109.

Ve věcech záboru zastupován je stát vůči třetím osobám, soudům
úřadům StátuÍm pozemkovým úřadem, nikoli finanční prokuraturou.

a

Právní povaha poznámky záboru.
V otázkácb, jež nejsoll upraveny zákony o pozemkové reformě dlužuo
na pozuámku záboru použíti obdobných ustanovení Imihovního zákona
o knihovních poznámkách § 20 kníh. zák. (lIa př. I§ 52 kníh. zák.).
Nelze povoliti výmaz poznámky záboru lIa základě nálezu nejvyššího
správl1Ího soudu, jímž bylo rozhodnuti Státnlho pozemkového úřadu Zruieno pro neúplnost řízení.

nčmž

byl zábor

knihovně

pozname-

nán, domáhal se v}Tmazu poznámky záboru, p,řilnživ k ž~dosti rO'zhodm:tf. n(-'j,lyšího správního sc,uctu, jímž bjil zábor zrušen 1)[.0 neúplnost
řízení. K 11 i II o vn f sn ud výmaz pOz'nálmky z.áboru povolil, rek u r sn í s o ud žádost zamítl. D ů vody: Knihovni pOZn<1iTJ)ka záboru byla
povolena na žádost Státního pozemkového úřadu dle § 16 zákona
ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb, Z. a n. Knihovní soud není oprá'Vněn zkoumati, zda se zábor stal po zákonu platně (§§ 10, 14 a 15 cit.

zák.). Výmaz řečené poznámky může, dle toho povolen býti zase jen na
žádost Státního pozemkového úřadu neb alespoň s jeho svolením (§ 76
knih. zák.). Takové svo,lení rozsudkem nejvyššího správního soudu
v Praze ze dne 8. března 1922 prokázáno není.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovoladmu rekursu.
Důvody:

týče především námitky, že Státní pozemkový úřad nchy I
ku stížnosti, nýbrž prý jen finanční prokuratura jmé'lem státu,
odkazuje se na předpis § 4 zák. o Státním pozemkovém úřadu!, dle něhož
Státní pozemko'vý úřad zastupuje stát co do všech prú\' a záva ,i<ft,

Co se

oprávněn

prokuratury, jasně vyplývá.
Poznámka záboru je svého druhu, nebo! nespadá ani pod poznámky
písm. a) ani pism. b) § 20 kll. zák. Pod ony ne, protože omezení disposice, nastalé už záborem samým, působí proti každému, i když i10známky
není; a pod druhé ne, protože účinky, jež zakládá, nejsou s ní spojeny
ani podle zákona knihovního, ani podle civ. soud. řádu, nýbrž podle zákonů o reformě pozemkové, na př" v § 23 zák. náhr. Nicméně je podobna poznámkám obojího toho druhu, a to druhu písm. aj proto, že
uvádí v patrnost omezenídisposičního práva jako tyto, a druhu písm. b)
proto, že zakládá účinky dle zákonů (o reformě pozemkové) s ní spojené, a dlužno tedy v otázkách, které zákon IV' .příčině poznámky takové
nerozřešil, sáhnouti k obdobě předpisů o poznámkách § 20knil1. zák.,
tedy i předpisu § 52 kn. z .• dle něhož výmaz poznámky § 20 písm. 10)
knih. zák. děje se na zákl:rdě dllkazních listin. Nelze tedy sice souhlasiti s rekursnÍm soukem, že výmaz může býti povolen jen na žádost
Státního pozemkového úřadu,nebo s jeho povolením - avšak stěžovatel
dúkazn i Jistiny, jakou zákon vyžaduje, nepředložil, nebo! nález správního soudu, o nějž ž<Ícdost výmazní opřel, takovou listinou není, pravíl
se v něm, že pivovar sporný mŮ"že býti považOlv:án za zabraný jedině
tehdy, jestliže, přičten k ostatnímu nemovitému majetku Karla T. (před
chůdce stěžovate'lova v držbě) přesahuje s tímto majetkem' výměru
v § 2 zák. záb. uvedenou, to však nebylo zjištěno, a bylo proto rozhod:
nutí Státního pozemkového úřadu jako nezákonné zrušeno, takže, jak se
výslovně praví, nebyl,o 'mo<žno řešiti otáiku., zda řečený pivo)yar jest ob':'

jektem vyloučeným ze záboru dle § 3 lit. aj zák. zák. Dle předpisu § 7
odstavec druhý zák. ze dne 22. října 1875 čÍs. 36 ř. zák. pro 1876 má
správní úřad v takovém případě, h'dvž rozhodnutí ,pro ne,zákonnost zrušeno, další olpatření učiniti, jsa při tom vázán ll'a právní názor v nálezu

(pozh. ze dne 19. prosince 1922, P I 1432/22.)
Vlastník z",hraného majetku, na

nanční

správního soudu vys'lovený a dlužno tedy toto nové rozhodnutí vyčkati.
Nálezem tím, nebylo tedy rozhodnutí Státního p·ozem'kolVého úřadu že
pivovar se prohlašuje za objekt,' záboru po-drohený, zrušeno proto' že

pivovar záboru nepodléhá, nýbrž proto, že není to na základě pos;vad
stav,u věci možno řešiti, tedy vlastně pro neúplnost dle § 6
odstavec druhý zák. Takový nález není listinou důkazní ve smyslu § 52
kn. zák. t. j. listínon dokazující, že pivovar zabrán není.
zjištěného

Čís. 2110.

• Povinnost vzdálenějších příbuzných (děda atd.) ku výživě dětí jest jen
prechodná. Nelze jim uložiti větší závazek než by byl uložen rodJčť'un;
Dlužno však přihlédnouti k tomu, zrla jsou majetkové poměry dalších
příbuznÝch snad neutěšenější. nežli byly kdysi majetkové poměry, rodič(l.
Otcovská bába lest povínna k výživě jen. nemilže-Jj ji plniti otcovský
děd.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1922, R I 1436/22.)
Civiln{

ro~h()dnutl

IV.
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s o 'u d II r v é s t o I ,c-c;-~"rn"f1"wrn"'=IRT"-,T?:'~-MtFIT'"",.,-a,,~
Františka K-ových, by rodiče otce jich a manžele jejího František a
Marie K-ovi byli uznáni povinný-mi platiti na vý-živu vnukli nezL Miroslarva a Františka K-ových měsíčně 400 Kč, Rek u r sní s o u-d uznal
Františka a MariiK-ovy povinnými pl~titi měsíčně po 120 Kč na každé
dítě,

Ne j vy Š š í s o u d vyloučil závazek Marie K-ové zcela, Františka
K-a pak uznal povinným včetně do 30. června 1923 platiti na vÝživu
vnuků 150 Kč měsíčně.
Důvody:

Soud rekursní odůvodnil případně z vÝsledků provecleného šetření, že nastaly zákonné předpoklady pro to, aby dočasně přenesena bYla,
péče o výživu nez!. Miroslava a Františka K-ovy ve smyslu §: 143 obč.
zák. na r'Odiče otce. j:ejich a sice stihá z&vazek ten v první řadě otcovského děda Františka K-a, kdežto otcovská bába Marie K-ová přišla by
ohledně tohoto závazku na řadu teprve, když by onen jej splniti nemohL
Z té příči,ny jest stížnosti Marie K-ově pině vyhověti. Avšak i stížnosti
Františka N-a přiznati jest oprávnění. Povinnost otcových podičů k Nýc
živě vnuků jest povahy pndpúrné, která nastává, když o.ba rodiče pro
nedostatek prostředků vyživovací povinnost splniti nemohou. Míra tohoto záva"ku .řídi se tedy dle poměri! vlastních rodičů a z toho důvodu
není příčiny, by dědu byl ukl~dán vyšší závazek než uložen byl vlastnímu otci těchto dětí Karlu K-avi, částkou 150 Kč měsíčně pro obě děti.
Výživné v této vý·ši jest přiměřeno i majetkovým poměrům oicnvského
děda Františka K-a, třebas pro vÝměru výživy nebyly rozhodny majetkové poměry jeho, uváží-li se, že dle provedených šetření ;najetek j~ho
zatížen jest značným a vysoko zúroči'telným dluhem, že dale Franhs~k
K. má platiti zna6né nedoplatky daňové, dávku z majetku', tOI11' doboLl vydělečné činnosti nemá a má se mimo to- starati ještě o své dva nezl.
syny, kteří jsou NB věku, kdy jejich výchova a průprava pro budoucí zaopatření vyžaduje již poměrně většího nákladu.
Důsledkem toho bylo
sazbu, jíž rekursní soud pou.ži1, snížiti na 150 Kč. Avšak i co do doby
této vyživovací povinnosti bylo stanoviti určitou časovou hranici v~~!e
dem k tomu· že podpůrná povinnost otcovského- -děda vyplynula z pncm '
povahy zřej~ě ,přechodné. I když se u otcedetí Karla 'I<:-a na vÝ"!VU
dětí důvodně již počítati nedá, hlaNně pro mravní jeho defekty, dluzno
dle' celé soustavy práva mdiinného a -dle smyslu a účelu příslušných zákonných předpisů (§§ 141, 143, 166 obč. zák.) především trvati na zásadě že děti živiti mají rodiče. Podpůrná povinnost děda a báby má zajisté' dle úmyslu zákona zůstati výjimeoným?pa!ře~ním péče o dě!i,jež
nastává jen když rodiče sami nemohou ze zavaznych nebo nezmemle1ných příčin' výživu dětí obstarati. Mohlo-li dosud na to uznáno býti, že
ani matka dětí Elišk,a K-ová nemá dosti prostředků, aby děti uživila, je
to odůvodněno nedávným rozvratem jejího manželstNí, hmotným a
mravním úpadkem jejího byvalého manžela, do jisté míry i ,nynější po_
všechnou hospodářskou krisi; tento stav nelze jí ale přiznati na trvalo a
ne1ze s ní sejmouti závazek k výživě dětí pro budoucí dobu vŮibec jedině
proto, že dle jejího domnění otcovský děd nebo bába povinnost tu dle

svých skut:~ných,ne~o ďom!lefÝc!í ~pomhil sami plniti mohou. Nemůže-li
Sl~ ,!,at~~~etJ ny;-n z lakt?rství opatřlti dosti prostředk.ů ku své a svých

d,etJ VYZlve, ~USI ,SI, 1?1aJIC k tomu dle zjištění předchozích soudů pIn ou
telesnou I, dusevllI zpusobllost, opatřlti iinou výdělečnou činnost, aby si
tyto ~lOstredky zJ~',dnal~:,!e stížn?s~i plně přisvědčiti, že jiné matky za
steJ!,ych, ba I ne~nzmveJslch pomeru samy o výživu svÝch dětí pečují,
amz by se dovolavaly pomoci osob třetích.
Čís. 2111.

. Postlžný nár~~~ ~ukoj,!,ího .a plátce P!roti tomu, za něhož zaplatil
clzoz~mskemu verlteh pemz v cIzozemské měně. Pro vYPočtení jest roz!"o~nym de~~ ~ursu, kdy stalo se placení cizozemskému věřiteli. !\1ěna

ndl se splDlstem.

(Rozh. ze dne 19. ;prosince1922, J;jv

r

356/22.)

Žaluií~í vídeňský bankovní spolek převzal smlouvou ze dne 4. června

1~15 za zal?~a,;ou, tuzen;skou firmu záruku jako rulwjmí a plátce zea její
~avazky~ VUCI svysa.rskeml1 úvěrnímu ústavu v Curychu proti če,muž
zalovana zavázala se žalutlícímu bankovnímu spolku, ž~ ho odškodní
ohledně všech nároků, jež ŠVÝcarským úvěrním ústavem budou proti ža-

lobCI ~z.ne~en7: poku·d ~e týče, že všechny obnosy, jež od ní bude švýcarsky uverm .ustav pozaduvati, žalobci k jeho vyzvání promptně opatři
! ku~su, k~ ~TI! plac~ení. ..Švýcarský úvěrní ústav vypověděl v roce 1919
zalo·vane ~ Uver a sdehl JI dopisem ze dne 2. březen", 192(),že IP-řevede ku
dm 31. brezna 1920 debetnj. saldo ža!-ované k tíži vrdeňského bankovního
~Jlolku !ak,o rukojn;íh? Dne 31. března 1geO obtížil švýcarský úvěrní
ustav. nstredl~u vldenské bankovní jednoty pohledaností 105.719 sv.
franku, vYIl,0ctenou d,:,betním saldem žalova·né, ústředna obtížila touž
pohled~llO~tL svou teph~kou odbočku, jež domáhala se na žalované zaplacem o!,~ Y.ohledanostl vKč dle kursu ke dni placení (31. března 1(20).
a
z s I , o, u d Y žalobě vyhověly, d vol a c í s o u d z těchto
d II vod n: Pra Vll! poměr mezi švýcarským úvěrním ústavem a žalobkyní, založe,ný gara,nční smlouvou ze dne 19. května 1915 měl' býti posuzován dle obligačníhco práva švýcarského soudy švýca~skými v kant:"':l ~u-rYšském. yčinil-li se tento ústav jako věřitel, když žalovaná
dlu}TIych 105.719 svýc. franků nezaplatila, zaplacena připsáním téhož
poctu fra~k~ na.účet vídeňského bankovního spolku Ve Vídni, k černnž
dle Raranem IJstmy ze dne 19. května 1915 byl oprávněn nemohla žalobk,:ně. jako rukojmí ~ p~átce proti tomuto způsobu zapl~cení ničeho namlta!1 ~~ nebyl~ o~ravrnena ·odvo'lávati se na nařízení ze d;ne 18. června
1919,. CIS. 223 r. zak. a ze dne 30. ledna 1919, čís. 47 sb. z. a n. Nesouhlas zalovan;e hrmy s,e zaplaeení;Irj iejfho· dluhu tl věřitelky byl vzhledem
na tent? z~u~~b zap'lace:ní bez významu a nemohl přivoditi pro žalobky';1 pravnJ llcmky dle § 1361 obč. zák. Odvolatelka sama také neuvádí
Jakym z?ilsobem žal~~kyně tomuto způsobu' zapl~eení měla odpo,rovati:
Žalolva,;a fIrma. nemuze proto nemožnost placení ku 31. březnu. 1920
oprotI za~ohkYll! vzhledem k závazku dle prohlášení ze dne 4. června
1920 lak.o2 I se zre·telem k tomu, že o docílení povolení bankovního úřadu

O?

ll:
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ku zaplacení dlubu onoho se v březnu 1920 ani nepokusila. Neoznámení
cizí valuty bylo jen
úřadem politickým. nedotýkalo by se však platnosti zaplacenÍ.
samo přiznává. že ústředna vídeňského bankovního spolku ve Vídni
a odbočka 'v Teplicích jest týž práv,ní swbjekt, zaplacení ústřednoID mělo
účinek jako zaplacení žalobkyní a nebylo pro-to třeba k zatížení odbo,čky ,
ústřednou úředního povolenÍ. Zaplacením dlubu· 105.719 franků žalované
firmy u švýcarského úvěrního ústavu vstoupila žalobkyně v práva této
věřitelky a jest oprávněna ž~dati od žalované zaplacení (§ 1358 obč.
zák.). Převod pohledávky na žalobkyni nebyl proveden, Jednamm, ,d~e
§879 obč. zák. nedovoleným, jak odvdlání, ovšem nepl"avem, vytyka.
Rovněž nelze přisvědčiti právnímu názoru odvolání. . že vkursem,.d~e zaplacení jest tehdejší kurs vídeňské koruny rak?nske, meny to us:redn y .
Neboť nehledě k tomu že ve valutě rakpwskeplaceno. nebylo, um,uva
mezi ~tranami byla uz~vřenllJ v tuzemsku (listina ze dne 4. června 1?15)
a v tuzemsku má býti žalovanou firmou plněno (čl. 324 a 336 ob ch. za~J
Nesprávně prý posoudil dále soud p!1V'é stolice věc spornou, v, lakem
kursu pohledávku švýcarského úvěrního ústavw v česko,slo.venskych kD,
runách jest počítati. Švýcarský úvěrní ústav mohl pry kompensovah,
když předsevzal změnu dlužníků, což stalo se dopisem zed~e 1,3., dub~,~
1920 kterÝžto dopis do Vídně došel 20. duhna 1920, kdy o pnpsftm k t!Zl
vídeňSký bankovní spolek se dověděl, takže nanejlvýše kurs toho dne
mohl by býti počítán. Zpětný vztah valuty na 31. .březen 1920 nemusil
si vídeňský bankovní spolekd~ti hbiti. ?dvo,lání př<;hUží, ~e ,švf~arský'
úvěrní stav již na podzim roku 1919 ohi1asI! zalovane !Irme, ze ucet _JeJ~ .
. dnem 31. března 1920 uzavře, oož dopisem ze dne 2. bre.zna 1920 opetne
prohlásil. Nejedná se tedY o svémocné určení valwty (ValwtIeren) na
libovolný den, ja!k od'volání vytýká. Švýcarskému úvěrnímu ústavu l,,;ko
věřitelce byl dluh žalo.vané dnem 31. března 192~ ~aplace,n a ~Iev p~e
vzatého závazku byla žalDvaná firmapovmna svycarskym, u~ern:n:
ústavem vyžádané Dbnosy pro.mptně dle kursu dne .zaplacem zaluJICI
straně hotově opatřiti. Nemůže býti o tom pochybnostI, ze dnem zaplacení Jest rDzuměti den zaplacení ďluhu věřiteli 31. března 1920 a že k~rs
tDho dne jest pro zaplacení pož",dDvané pohledávky jedme směrDdatnym.
Ne j v yš š í s o u d ne'lyhověl dovolání.
Dů

vody:

Prá'vnim základem sporu je ujednání, o ně,mž !mlu',:"í dop~s. ze dne
4. června 1915. Ve vývodech, směřujících proU"žalob~llnn, namku, dotýká se žatovaná. namnoze .otázek, jež neSOUVlse]1 nutne s Ja~r~m spo~rll,
a dochází v konečné řadě k výsledkům, s nimiž nelze souhlaSItI. S ~rav
ního hlediska posoudil odvolací so.ud spor správně, jeho rozhodnulI od:
,povídá věci a zákona a jest odůvodněno ,věcně přes,:,ědčivě a v ~o~state
případ'ně. Důvodilm těm, nevyvrácenÝm nikterak ,:,yvO~y dovola!',; Jest
přisvědčiti a dlužno k nim odkázati. Vzh'ledem~ k vyvod~:n ~o~olam fcst
toliko doložiti: Vídeňská bankovní jednqta prevzala vuc, Sw:yc3'rskemu

úvěrnímu ústavu zálr'Uku za jeho pohied'ávání vůči žalovan~, ruc~a ;Jako

rukojmí, a plátce. Právní poměr ze záruky bylo posuzov.~tI dl~ svycar:
ského práva. Švýcarský úvěrní ústav chtěl se tím zJevne chramll protI

a

Jakýmkoliv újmám pofromiiill, jeŽ b~' -Illu ze vzájemného právního po,
měru mohly vzejíti. Tento ústav žádal a trval na zaplacení. Když žalovaná přes to neplatila, vyrozuměl ji dopisem ze dne 2. března 1920, že
při uzávěru 31. březnem 1920 převede saldo na Vídeňskou bankovní jec\~
notu ve Vidni, je.ž zárllku: převzala. To ~e také stalo, vídeňská bankovní
jednota Ve Vídni byla za'tížena fr. 105.719 val. 31. března 1920. Žalovaná
neplatila, ani se nepokusila docíliti v roznodné době potřebného pov'olení
ač udělení takového povolení nebylI> dle obsahu předložených listi~
nejen vyloučeno, nýbrž bylo přímo pravdě podobno. Tímto svým chováním zavinila žalovan~ vše, co dále' ve věci následovalo a co je toIlkD
nutným důsledkem jejího chování, a nemůže míti proto vůbec důvodu
cítiti se 've věci stíženou. Zatížením vídeňské bankovní jednoty vy~
konal švýcaTský úvěrní ústav své smlnvní "rávo. Užil záruky jemu dané
a vídeiíská bankovní jednota, vázána danou zMukúu, nemo.hla proti
tomu Ovšem ničeho namítati, když to o·dpovíd'alo smlouvě a žalovaná
neplatila a opomenula opatření vedoUlcí ku placení. Ani žalovaná nemohla důvodně' proti tom" ničeho namítali. to tím méně, když pohle,
dávka co cLo existence a splatnosti nebyla p·ochy,bna, žalmaná se záruční smlo·uvou souhlasila, nepokusila se ani o docílení potřebného po,
volení a zatížením vídeňské Mnkovní jednoty bYla dluhu sproštěna.
Odvolací soud správně dovodil, že se žalovaná: nemDhla odvolávati na
nařízení, v jeho rozhodnutí blíže uve,dená. Nesouhlasila-li žalovaná se
za pla:ením dlnhu', je to vzhl edem ke shora uvedeném wbez významu,
. a pfa'vem vysloveno. že nesouhlas žalované nemohl' pHvoditi právní
účinky dle ~' 1361 obč, zák. Námitka nemožnosti placení byla správně
pos(}uzena. Zalovaná nemůže ji vůbec ani důvodně uplatňovati, když se
v březnu 1920 ani nepokusila dosíCi povolení, vedo"cí kll zaplacení dluhu
to tím méně, když sama uvádí, že v roce 1919 opětně žádala o povoleni
k nákupu franků a že by bankovní úřad nebyl odepřel povolení k zaplacení dluhn v květnu 1920. V dopise .z 19. září 1919 sděluje videňsk:á ban,
ko,vní jednota žalované, že devisová ústředna zamítla její návrh na
30.000 švýcarskÝch franků s podotknutím, že jest o tuto částku pozd'ěji
opětně požádati. Vzhledem k celkovým výsledkům ústního líčení a obsahu obou zpráv bankovního úředu nelze tedy nějakého odporu se spisy
v podstatném bodě ve smyslu zákona spatřovati ve zjištění že povolení
k opatření švýcarských franků by bylo bý'valo. pravděpo'd~bnč ud.člena.
K vyvr,ácení dalších vý,y'odů ,dovolání dlužno ještě uvésti, že žalonná
sama žadala o poshověnl po avisovaném uzávěr" 31. březnem 1920 a pře
v~dení n.a vídeňskou bankovní jednotu ve Vídni, ježto jest ve vyjednávaní s bankou U. za účelem opatření si franků k uspokbjení po.hledávky
š<v}'carského úvěrního ústavu. že saldo převedeno na vídeňskou bankovní jednotu Ve Vídni, že vídeňská centrála a filiálka jest jed;en právn.í
subjekt a že, jak správné uvádí odvolací soud zaplacení centrálou mělo
účinek jakO' zaplacení žaluiící a nebylo potřebík zatížení filiálky centrálou
úřednfll'O povoleni. Švýcarský úvěrní ústav vykonal právo ze záruční
smlouvy, když žalo'Vaná setnvala v neplacení a aní se nepokusila o do,
cílení povo'lení k zaplacení dluhu. Existence a splatnost pohledávky byla
nepochybna, vídeňská bankovní jednota nemohla na podkladě učiněného
Ujednání jako rukojmí a samo-plátce proti zatížení ničeho namítati. vý. vody odvolacího soudu O' § 1361 obč. zák jsou případné, odpovídaií stavl'.
<
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věci.
Oproti vývodům dovolání, že ,vídeňská bankovní
o opatření si franků ve volném obchodě, jest odkázati ku konečnémll
obsahu přípisu bankovního ústavu ze dne 19, května 1921. Švýcarsky
úvěrní ústav stále trval na zaplacení splatného dluhu,závěr, zatížení
a splatnost byla žalované předem avisována, z.atížení po avisování provede'no vůči vídeňské bankovní jednotě ve Vídni, nelze tedy d.l!vodně
ničeho vytýkati, pokud se týče doby zatížení. Provedené zatížení nenf
neplatné, převod pohledávky stal se po právu. Otázka )mrsu a měny
byla posouzena správuě a stačí tu odkázati k důvodům odvolacího rozsudku'. Uzá'věr účtu a zatížení bylo předem avisováno a dle toho provedeno. Dnem zaplacení ve smyslu ujednání jest 31. březen 1920. Kurs toho
due jest tedy rozhodny. Uzávěr zněl na franky, dle ujednání byla žalovaná povinna, opatřiti hotově požádané obnosy dle kursu dne splatnosti.
Otázka měny rozřešena správně (čl. 324, 325 a 336 obch. zák.). Kurs
vídeňswé rakouské koruny je nerozhodný, nemá žádného právního podkladu. Den splatnosti avisolV'án na 31. března 1920 dopisem z 2. března
1920, žalovaná žádala o poshovění; den splatnosti tedy správně určen
31. březnem 1920. Z uvedeného p'lyne, že žalovaná nemá vll'hee důvodu,
cítiti se stíženon.

Čis.

2112.

Konto ~ W.
Zašle-li komisionář komitentovi vyúčtování o provedeném příkazu•.

z něhož patrno, že komisionář, ačkoliv nepojmenoval jiného smluvníka,
nechce býti pokládán za přímého smluvníka, musí komitent i hn e d dáti
na jevo, že chce se přidržeti komisionáře jako přímého smlnvníka.
(I(ozh. ze dne 19. prosince 1922, I(v I 471/22.)
Žalobce dal 27. 'Icdna 1919 žalované bance telefonický příkaz, by prodala 50 akcií Škodových závodÍ!. Banka odpo.četla akcie vyúčtováním
ze dne 27., správne ze dne 30. ledna 1919, 34.606 K, které připsala valutou ke dni 6. února 1919 k dobm žalobce na jeho Pražském běžném účtě.
Žalobce dal dále žalované bance ·rovttěž tele,fonlckiý příkaz asi 2. února
1919, aby prodala dalších 50 akcií Škodových závodů, které strana žalovaná odpočetla dne 5. února 1919,36.451 K a připsala jc k dobru ha"
běžném účtě strany žalující valutóu 12. února 1919. Akcie byly bankoú
prodány na vídeňské burse. Když vy dáno nařízení o ziťkaz,u pře'Vodu
korun _z Vidně do Prahy ze dne 6. února 1919 oznámila žalovaná banka
žalobci dopisem ze dne 15. února 1919, že otvírú pro jeho transakCe na
Vídeňské burse zvláštní účct, který 'povede ve Vídeňských korunách.
Žalobce se proti tomu ihned ohradil dne 17. února 1919 ústně u ředitele
- bmsovního oddělení žalované banky. Žalovaná banka zaslala žalobci·
kontokmrent za prvníPGloletf 1919 o tomto zvláštním účtu, proti němuž
se žalobce rovněž ohradil ihned, j'Okmi,le jej obdržel, a to. dopisem ze dne
9. září 1919 a žádal současně zaplacení v K'č. Žalobě o zaplacení 34.606 Kč
a 36.451 Kč pf' o ce sní s o udp r v é s t o I i ce vyhověl. D ů 'vod y:
Jest nesporno, že prodej akcií, uložený žalobcem žalované bance telefonickým příkazem z konce ledna a začátkem února 1919, jest komisionář-

ským _obchodem, o něm,ž platí zákouná ustanovení čL 360 a násl. obch.
zak. Z,alovar;a ,banka ;nela tudíž prodej těchto akcií na účet žalobcův ve
vl~stmt;I Jt?c~e Pf?vesti, šetříc při tom péče řádného obchodníka, dále
meI~ dav"atJ za~o.bcl nutné zprávy o provedení příkazli, a byla zároveň
P?VJl111a zalobel. Jako s".ému komitentn slGžitiúčet o tomto obchodu a pl~2lt, mu .to, co Jest opraovněu z obchodu toho žádati. (čL 361 obch. zák.).
Zalovana banka ve smy.slu tohoto zákonné·ho llstanov:ení vyrozuměla žalobce o pro;,edení příkazu a prodeji akcií dopisy ze dne 30. ledna 1919
a z,~ dne ~~ llUora 19~9. Pro žalobce byl tento o,hchod těmito oznámeními
vynzen. 1 em:to ozna'Tnleními jest prokázáno, že žalovaná banka s ohledem 11a provedení 10ho·tG obchodu připsala žalobci k dobru 34.606 K
a 36.451, K na zvláštní účet bez jakéhokoliv označení" o jaké ,koruny
Jd~ .. Dle cl. ~76 odstavec třetí, .Jbchodního zákona iest k~mitent ovrávněn
mltl za t~: ze knmlSlonář, nejmenuje-li ve svém oz'námení o provedeném
obchodu JInOu osobu jakokupitele nebo prodatele, vystupuje sám jako
~mP'ltel (prodaleI) cenného ·předmětu, jehož příkaz s,e týk~. V poznámkách
~~l~va~~ vba?ky praví ~se pouze·, že žalovaná ban~a uznává ža:lobce na
Hcle nlastmm val. 6. unora 1919 - 34.606 K a val. 12. února 36.451 K
O tom, ,že, byly cenné papíry koupeny třetí osobou, v oznámení ničeho
se neuvacl, a Jest proto žalobce dle, čl. 376 obch. zákona oprávněn žalova"
nou b~n~l1 sam~ za kupite!e pokládati, což žalobce také uplatň~je. Ku
tvr:-e,m zalovanc strony, že' dle usancí ·při bursovních obchodech se neuvadl kU~ltel (ll,rodatel) cenných papírů, hleděti nelze, poněvadž tím nemohou bYl! !,kracena práva komitenta podle čl. 376 obeh. zák. Die tohoto
Hs5anovem cl. 376 odstavec třetí obch. zák. nastává mezi stranami pom,:r pro?avatele ku kupileli t. j. žalobci přísluší 'proti žalované bance
pnn;ý naro,k z, prodeje akcií. Následklem toho ncmá proti žalobci a žalovane str~ne vubec místa nařízení vlády ze dne 6. únma 1919 Č. 57 sb.
z. a, n., zalobce Jako Nadatel jest oprávněn žádati zaplacení od žalovane ba,~,ky Jako ~d kupujícího a není více vázán obmezením, jemuž
by po pnpa~e ~odlehal ze smlouvy komisionářské s třetí OSOhOll. S ohledem ,~a to, ze zal~bce má by'dliště v Praze a žalovaná banka své sídlo
rovnez _':. P~aze, Jest žalovaná banka ve smyslu čl. 324 o'bch. zák. a
§,9O~ ,Obc: za,lc,!,ovmna plniti svilj zá,yazek v Praze, žalobce jest op,rávnen zadalI vytezek,docllený prodejem akcií vzhledem k § 6 záki01Ja ze
~ne 10. ,dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. v korunách československých a
zalGvana strar;~ nebyla, oprávněna převésti o své újmě žalabcovu ~o,
hl7da~ost na ucet star~ch rakouských korun. O d v o 'I a c í s o li d zam~tl za,l?bu, pr,? tentokrate. D ú vod y: Nespomo, že šl'o o obehodkomlSlO'narsky (cl. 360 a násl. obch. zák.J. ŽalGvaná ve vyúčtech ze d'ne
~O'" ledn,: 1919 ,a 5: ún~ra EI1?, ovšem neoznámila ža:lobci jméno kupitelm o, ~vsak sdelemll1, ze vytezekobou prodejů na vídeňské burse provedenych',~al~tGu' k 6. pok~d se týče 12. únoru 1919 ja·kožlo dnům vý-.
platy se. uetu]1, dala mu zretelne na srozuměnou, že do obchodu jako
samokupltelka nevstoupila. ŽalGvaný nepoužil ustano'vení čl 376 odsta:,ec tře~tí obch. zák., naopak Vy,účty ty, nepodav protí nim ~ámitek, neJen., ml?kY d~e ~šeobecných zá~ad právních (čl. 278 obch. zák., § 863
obe. ,zak.), nybrz ~ ~le obchGdmch podmínek jeho spojení se žalovanou
schvalll a !edy zejmena s prodejem na vídeňské bmse se ",míněnou valutovou Ihutou hez oznámení kupitelova jména souhlasil.
Dúslcdkem
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toho múže na žalm'ané žádati pouze to, Co stržila (čl. 361 "bch. zák}
Ježto pak oba výplatní dny spadly do doby účinnosti nařízení ze dne
6. února 1919 čís. 57 sb. z. a n., bylo žalované znemožněno výtěžky do
území Ceskoslovenské republiky (do Prahy) převésti a rrcivé z tOll.)
důvodu byla žalovaná nucena dobropisy ony způsobem, odpovídaiícím
pomčrům, následkem citovaného nařízení se utvářivším, jakožto měnu
vídeňskou označiti a jest tedy její oznámení ze cine 15. února 1919 jakož i bontokorenf ze zvláštního účtu za prvé plillelí :919 toliko přiro
zeným důsledkem obou Vyúčtú. Proto téi', o"otesty žalobcovy a sice
ústní u ředitele a písemný z 9. září 1919 proti oznámení žal(]l' ané banky
ze dne 15. února 1919 a kontokorentu za první pololetí 1919, jsou bezúčinny. Námitka žalobco'va, že obchod nebyl na vídeňské burse proveden a když, že nebylo zjištěno, že žalovaná dostala komny rak., jest
vy~rácena vlastním clwisem žalobce ze dne 9. září 1919, kde výslovně
doznává že sporné akcie Škodových závodů žalovaná dle jeho příkazu
prodala 'na Vídeňské burse s valutou 6. (12.) února 1919, k~y ,úhra~y
z prodeiů těch nemohly již 'na území republiky Ceskoslovenske bylI prevedeny a nemohly tedy v' koruny československé dle § 6 zákona ze, d~e
10. dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. přejíti. Nesdílí tedy sond odvolae! nahledprvého soudu o odůvodněnosti žalobního nároku na placem v korunách československých; ježto však není vyloučeno, že konta vzniklá
následkem citovaného nařízení čís. 57 z r. 1919 budou kdysi přeměněna
na koruny čsl.~ vyhověno odvoláni potud, že rozsudek zmčněn zamítnutím žaloby jen pro tentokráte.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhově!~ dovolání mimo jiné z těchto
důvodů:

Pokud se týče výtky nesprávného právního posouzení veCI, není
odůvodněna nebo! (]ldvolací soud posoudil věc po právní stránce zcela
správně a ďlužno proto S ním úplně souhlasiti. Není sporu o tom, že ide
mezi stranami o poměr komiSionářský dle čl. 360 a násl. obch. zák. Odvolací soud zjišťuje, že žalovaná ve vyúčtech ze dnel 30. ledna 1919 a
5. února 1919 žalobci ske neoznámila jméno kupitele po rozumu čl. 376
odstavec třetí obch. zák, nicméně dala prý mu sděleliím, že výtěžky
obou prodejů, na vídeňské burse provedených, se účtují val!;'tou ~ 6.
únoru, pokud se týče 12. únoru 1919 jakožto dnům výplaty zretelne na
srozuměnou, že do obchodu jako samokupite1ka nevstoupila. S tímto
právním náhledem odvolacího sondu jest souhlasiti. Vzhledem k tomu,
že žal(]lVaná neoznámila žalobci výslovně jméno kupitele nebo pro datele,
a že nepoužila takto práva, které j.í příslušelo dle prvého odstavce, čl. .
376 obch. zák., byl arciť žalobce dle odstavce třetího čl. 376 obeh. zák.
oprávněn· pokládati žalovanou za saJmokupitelku.
Toto právo musel
však žal~bce vůči žalované nějakým způsobem up'latniti a to buď výslovně r,eb aspOll konkludentními činy (čl. 278 obch. zák. a § 863 o,bě.
zák.) z nichž bylo by lze seznati, že pokládá žalovanou za přímou kontrah~ntkll. Tomn v'šak tak ,není. Žalobce ne'Učiní,] v tom směru, ani výs.lovného prohlášení, aniž se zachoval tak, že by bylo lze z danych okol~
ností usouditi na jeho vůli, že, toto právo uplatňuje. V tom, že se ohrad!1
proti převodu výtěžků 34.606 K a 36.451 K' z řádného konta na zvláštní

konto vídeňské a proti účtováni dalších výtěžkú na tomto kontě nelze
~patřovat~. pou~ití práva dle odstavce třetího čl. 376 obch. zák.: ježto
zal oh ce pn svychprotestech mohl zajisté vycházeti i z jiní'ch právních
hledisek, než právě z hlediska čl. 376 odstavec třetí obch. zák Zásadně
lze si~~ připu,stiti, že použití práva dle tohoto čl. zákona ne;í vázáno
na urcltou lhutu a časově 'není omezeno, ale právním praVidlem ieiž
uznává literatura a judikatura, jest též, že, zaslal·-li komisionář kon;i=
tentovi Vyúčtování o provedeném příkazu, z něhož je patrno, že komisionář, ač nepojmenoval jiného kóntrahenta, nechce býti poklácján za
přímého smlu,vníka, jak tomu bylo i v tomto případě, komitent mU'sí
ihned dáti na jevo svou vůli, že se chce držeti komisionáře jako přímého
kontrahenta, jinak se pokládá za to, že se vzdává tohoto svého práva
a SPo~ojuje se s nárokY, které mu příslušelí proti komisionáři jako
zmocnenc! dle čl. 361 obch. zák. Opačný názo-r nelze u'Vésti v soulad se
zásadou obchodnické poctivostí a slušnosti a ohrožovalo by také žádo:~ci jistotu v obchOdním styku, kdYbY komitent, jenž původně nepom?s~el na to, použíti prá,v z odstavce třetího čl. 376 ob,ch. zák., dodatecne, do konce p.o dlouhe d'obě, chtěl na újmu komisionáře těžíti z okolnosti, které před tím nepřikládal významu, že mu totiž komis'onář. svéh,o
času nepojmenoval kupítele nebo pro datele. Žalobce neuplatň~v,1 toh~t~ práva ani ještě v žalobě, nýbrž učinil tale teprve' při ústním jednam dne 12. lIstopadu 1921, ledy po době vi"e než dvouleté. Když tomu
tak, nelze tVl,rditi, že vzešel mezi strallrt,il1.i přímy pomě~· prodatele ke
kupitel~,v ný!Jrž zůstává při právních pravtaJech, platnýcn pro poměr komISlonarsky, při němž komisiomíf provádí obchod sk~ vlastní!'1 jménem: avš~ na účet komitenta (čl. 360 obeh. ,ák.) a puyinen jest dáti
kom!tentov! to, co on z obchodn má k pohledávání (čl. 361 obch. zák.).
Ponevadž rozhodnutí reparační komise ďOStlŮ Se nestalo, není. dosud ji-

~ude' míti žalovaná k po,biedl VÓUÍ za obnC)I:;Y, jež jÍ byly z území
rako~'~keho poukázány a za které dosud ničeho neobdržela. V z!lledcm
~ nanzen! ze dne 6. února 1919 čís. 57 sb. z. ano jest tudíž zamítnutí
zaloby pro předčasnost odůvodněno.

sto, co

Čís. 2113.

SmlOuva o k~upi dluhopisů válečné půjčkY, uzavřená pod podminkon, že jich bude lze použiti k zaplacení válečné daně iest neplatnou
byla-Ii uzavřena v době, kdy plat takový byl již zakázá~_
'
(Rozh. ze dne 12. prosince '1922, Rv I 729122.)
. V pr;,ních dnech prosince 1918 koupil žalobce od žalovaného dluhoPISY' rakouských' válečných půjček s výhradou. že b"de jich mocí použíti
ku 'placení válečné daně, a zaplatil za ně kupni cenu. Když p.ak po"ději
bylo žalobcovo placení válečné daně válečnou půjčkou prohlášeno finančními úřady právoplatně za neplatné, žaloval žalobce v prosinCi 1920
o vrácení kupní ceny. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl maje za to, že žalobce zmeškal lhMu § 933 obč. zák. O d vol a c í
s o u d žalobě vyhověl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Z toho je patrno, že-- z<rl0lrkync: -n"t'vYLdvvhnnvš( UschoVané veCl od žaV cZlllou-H se za základ skutková zjištění odvolacího soudu, že kupní

smlouva o dluhopisech rakouské válečné půjčky stala se s tou ví'hradou,
že žalobce bud e moc i p o u žít i koupených dluhopisů k zaplaceni
válečné daně, a že tento konečný účel koupě byl v ý s I c> vně u č ině n p o dm í n k o u
smlouvy, a nesporná okolnost, že příslušné finanční úřady prohlásily placení válečné daně koupen}'mi a berním úřa
dem v' L při'jatými dluhopisy válečné půjčky za neplatné - neobstojí
výtka, že odvolací so/ud, vyhověv žalobě, nesprávnč posoudil věc po
stránce právní (§ 503 čís, 4 c, ř, s,), V době, kdy kupní smlomra byla
učiněna, platilo již nařízení Národního výboru ze dne 2, listopadu 1918,
čís, 19 sb, z, a n" jímž bylo znlšeno povolení, platiti válečnou daň dluhopisy ra:kouských válečných púj,ček; platnost kupní smlou'vy byla tedy
učiněna závislou na podmínce nemožné a kupní smlouva byla neplatná,
af již za podmdnku položen byl konečný účel nebo pohnutka (§ 901 obč,
zák.), a al šlo o podmínku odkládací nebo rozvazovací (§§ 968, 897, 898
obč. zák). Když tomu tak jest, může žalobce dle § 1435 obč. zák. požadovati zpět to, CO dal za účelem splnění smlonvy, t. j. peníz 4200 K, proti
tomu, že vrátí žalovanému to, co od něho obdržel, totiž dluhopisy váleč
ných půjček Ježto jde o nárok kondikční, nemají místa ustanovení § 933
obč. zák, o zániku nároku ze s'právy, ani předpisy §§ 871, 875, 1294,
1295 obč, zák., jich,ž žalovaný se dovolává - aniž lze tvrdlti, ženahoclilá škoda stíhá žalobce'. Případná škoda jde na vrnb žalo'vaného, v jehož jmění se přihodila (§ 1311 obč. zák.),
Čís.

,2114.

Schovatel, jemuž lze vytknouti zanedbání povinné péče, ,ručí za škodu"
odcizením nschované věci, třebas ukladatel byl v prodlení
s jejím vyzdvihnutím.

způsobenou

O~ozh, ze dne 19. prosince 1922,Rv I 731/22.)
Žalobkynč schovala sj u
proň pmde, Neučinila však

žalované ranec, sHbivši, že si ještě týž den
tak, načež příštího dne, byl žalované ranec
neznámým pachatelem odcizen.. Žalobní nárok o náhradu škody uznal
pro c es n í s o udp J V é s t o I i c e z poloviee po právu, shledav
v tom, že si žalobkyně ranec týž den nevyzvedla, její spoluzavinění ve
smyslu § 1304 obč. zák. O d v;, I a c í s o u d vyhověl žalobě zcela. D ů
vod y,; Pro právní posouzení tohoto případu přicházejí v úvahu zásady
§§ 961 a 964 obč. zák. Tím, že si žalobkyně nepřišla ještě týž <jen k ža- '
lované pro uscho,vané věci, jak byla slíbila, nebyla žalovaná sproštěna
povinnosti, pečovati (} další bezpečné jich uložení, a tím zabrániti jejich
odcizení v němž nelze spatřovati pouhou náhodU', za niž by žalovaná
nebyla ;odpovědna, jak se odvolání žalované snaží dolíčiti, odvolávajíc
se na ustano'Vcní § 964 obč. zák. Tím méně je odůvodneno odvolání žalované pokud se snaží veškeru zodpovědnost za odcizené věci převa
liti na žalobkyni, ze~ména tvrzením, že hyla žalovaná slibem žalující,
dle něhož ,si tato měla ještě týž den pro věci přijíti, uvedena v omyl.

lované v umltwenou dobu, nezavinila jejich ztrátu krádeží, a proto nelze soulllasiti se stanoviskem soudit prvé stolice. že byla škoda způsobena
i její vinou, t",kže, tl! není podkladu pro použití ~ 1304 obě, zák" nýhrž
dlužno dle § 1295 obč, zák. u!,ožiti žalované straně náhradl1 celé škody,
zPÍ1sobel1'é straně žalujíd-o
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu
věc, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody;

Rozřešeni

povinna,

sporu záleží na

svěřené

zod'povědění

otázky, zda žalovaná byla

jí věci p,ečll,vě déle opatrovati, i když žalobkyně si jich

V! určený čas nevyzvedla, a dále, zda ručila i z~ škodu, zpúsobenou krádeží. V těchto směrech dlu'žno uvésti toto; Zalovaná, převzavšivčci
v uschování, byla dle § 961 obč. zákO'ua povinna je bedlivě opatrovati, a
vrátit] je PO projití času, ke schování urče'ného, ve stavu, v jakém jí byly
odevzdány. Pakli-li si žalobkyně věcí V! ustanovený čas neVJ:zvedla,
mohla žalovaná, chtěla-Ii se zbavití povinnosti ze schc>vaCÍ smlouvy,
I!schované věci odevzdati do soudního uschování (§ 1425 obč. zák.).
Když tak neučinila, byla i nadále povinna, věci bedlivě opatrovati, dokud si jich žalovaná nevyzv'edla, Prodlení věřitelovo má pravidelně ten
účinek, že nebezpečí nahodilé zkázy nebo zboršení věci přechází na
něho (§ 1419 obč, zák), Při smlouvě schovací však u'schovatel za nahodilou zká'zu a ztrátu věci, v uschování' dané, Tl er ll' Č f, leč toliko při zanedbání povinné péče (§ 964 obč. zák.). Schovatel n e ruč í tedy ani
za škodu, způSdlenOl1 ode 1; ze ním věci (třetí osobou), leč, že by .byl
zam;dbal povinnost, věc bezpečně uschovati, že by ji uschoval nedbale.
Z toho plyne, že ne,y.yzveďnutí bal1ku nemělo v. zápětí pro žalobkyni
právní újmy, žalovaná byla nicméně povinna j nadále balík pečlivě opatrovati a proto správně posoud'il věc soud odvolad, 1,dy,ž z tohoto dů
vodu neuznal na spolu-vinu žalované na škodě, oddzením věCÍ z-pfIsobené ve smyslu § 1304 obč, zák. Jinou jest však otázka, zda žalovaná ručí za škodu, krádeží balíku způsobenou" zda jí totiž lze přičítati
vinu na škodě té potud, že snad krádež usnadnila ned·balým uschováním v'ČcÍ (§ 964 obč. zák.). V tom směru je nesporno, že balík byl uschován ža1ovanou za nepřftomnosti a mlčky 'pro jeveného souhlasu žalobkyně v předsíni domu žalované, na skříni tam postavené. Jest důležito
zjistiti, zda žalO'vaná nechala, když b.yla v čas krrudeže mimo dllm,
ďvéře předsíně, v niž ranec byl l1sch~}'Ván, oltevJřeny, či zda Je na- klí'č
u'Zamkla a klíč uschovala, by do s'íně nikdo cizí přijíti nemiohl. Dle
trestního udání uzamkla žalovaná v den krádeže ralrce po odchodu neznámé ženštiny" jež si pru r.anec ten přišb, dyéře před-síně, nechala
však klí:č trčeti ve ,dveřích a od'ešla do protějšlho dom!n k (chýni.
V tom směru neučinil však ani soud odvolací, ani soud procesní žádného
zjištění, takže se jeví řízení, následkem odchylného právllího nazírání
na vě'e nejvyšším soudem vůči názoru S()IUdll' odvolacího - kte.rý nepovažuje odcizení věd třetí osobou za 'nahodilou š'kodll a činÍ' zaň
schovatelku l"ezpodmínečně odpovčdnou - býti netipln}'m, což má
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v zápětí. že nelze dokOl"aJ"-l;)J:cJo.~a4~-4til<J;:uHlB-iJB5{il"diti-o""iTttý-ilfÍ1",cd-~
(§ 4% čís. 3 c. ř. s.).
Čís. 2115.

Rozhodnouti o nároku na zřízení věna jest místně příslušný obecný
soud povinného.
(Rozll. ze dne 19. prosince 1922, Nd I 660/22.)
Záporný spor o příslušnost mezi okresním,i soudy v Žambe,rku a Kr,o:
měříži k "rozhodnutí
žádosti Mane tI-ove, rodem M-ove, bydb~I
v obvodu okresního soudu v Kroměříži, by jejímu otci Kleme~tu M-OVI,

°

bydlícímu v obvodu okresního soudu v Zamberku, bylo dle. § 1~~1
obč. zák. uloženo, by jí zřídil 'přiměřené věno, - rozhodl N ~ J v Y s S I
S o u d v ten smysl, že uznal příslU'šnost okresního soudu v Zamberku.
Důvody:

Zákon neobsahuje výslovného ustanovení o tom, který sou~ jest
místně příslušným PTO rozhodnutí v řízení mimosporném podle Š 1221

obč. zák., proče'ž dlužno dle § 7 obč. zák. užiti obdoby zá~onného př<:d
pisu, upTavujícího soudní příslušnost v případech ~odobnJ.:ch. Takovy~
předpisem jest ustanovení §§ 65 a 66 j. n. o osobmm SUdISl1 pro, vymamání ma'jetkových nároků. Tento předpis platí sice podle sveho doslovu prO' řfz.cní sporné, ale- nárok na zřízení přim~ř~né'~o. věna, ~č
náleží k řízení mimospornému, pře'ce stane se, mu Sl-II b>:tI uplatnen
oso,bou oprávněnou proti osobě povinné, předmětem soudmho rozhodnutí, jež týká se, rozepře osob, těchto ~'příči,~ě ':l.ajetkov~[,ch ~rá~. Ust~
novení §§ 65 a 66 j. ,no dlužno zde lIm SPIS UZlt1, ponevadJz vyhovuJe,
jednak základní zásadě právní, že nikdo nesmí býti odňat s~ému ~á:
konnému soudci, jednak 1 povaze věci, neboť onen soud, Jemuz podleha
osoba povinná, nejlépe může věc posouditi a ro~hodnouti. ,Klement M.
má řádné bydliště v obvodu, okresního soudu Zambereckeho a tento
soud je tudíž podle §§ 65 a 66 j. n. jeho osobním sudištěm. Byl tedy
tento soud uznán místně příslušným.
Čís. 2116.

Vypočtení e}x:ístenčního minima výměnkářova. Hodnolu výměnká~
ských dávek dlužno posuzovati dle doh pravidelných. Do hodnoty davek jest započísti též cenu bytu. .
~ •
"
Výklad dosahu slo,"a »nezbytny" (§ 330 ex. r.) lest ponechan volnemn
soudcovskému uváženÍ.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1922, R II 457/22.)
S o udp r v é s t o I i c e povolil pro peněžitou pohledávku exekuci
na virměnek Marie S-ové~ zjištěný na nemovi'tosti, vkladem nadzástav-

ního práva, dále zabaveníl11~v:"'-<:!11ěllk;íj'<skfch _dávek a-ž do -dvou. třetin,
pokud cena jejich -pře-vy~uJe 600 Kč, přikázáním těchto dávek k vybrání
a zpeněžení těchto dvou třetin zabavených výměnkářskýchdávek
v době jich splatnosti veřejnou dražbou, při čemž vzal za podklad, že
dle vlastního ocenění dlužnice nynější cena oněch dávek výměnkář
ských činí ročně 3583 Kč 50 h. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D fr vod y: Jest sice správné, že dle .§ 330 eX. ř. pouze takový výměnek, jehož roční po'žitky na peněžních a naturálllfch dávkách včetně
bytu hodnoty 600 Kč nepřevyšuj,;, jest exekuci úplne odňat, jsou-ll tyto
dávky pro povinného a členy rodiny, s ním ve společné domácnosti
žijící, nepostradatelny, a nebylo oněch 600 Kč dosud žádným zákonem
zvýšeno, t"kže je nutno pro výměnkáře dle platného práva pokládati
za existenční minimum, při ,čemž však rekursní soud nemůže se zhostiti
dOIm.něnky, že při zvyšování existenčního minim", zákonem
ze dne
15. dubna 1920, čís. 314 sb. Z. a n. asi jen nedopatřením nebylo na zvýšení existenčního minima pro výměnkáře v § 331 ex. ř. pamatováno,
a mohlo oy Se snad právem poukázati na to, že tuto mezeru zákonnou,
dlužno vykládati ve smyslu § 7 obč. zák., dle zákona ze ctné 15. dubna
1920, čís. 314 sb. z. a n. a že tudíž v § 330 ex. ř. mělo b" 600 Kč b,Jcfi
zvýšeno na 4.000 Kč. Než i bez tohoto výkladu jest stížnost odúvodněna. Ve vládních vysvětlivkách k osnově zákona o' řízení exekll'čním
a zajišlovacím bylo v § 330 a 342, jež odpovídají §§ 330 - 340 ex. f.,
výslovně
řečeno, že ustanovenfm § 330 ex. ř. má býti při požitcích
z výměnku ve prospěch zachovlání nezbytné potřeby zavedeno právě
tak obmezení, jak již bylo zavedeno v roce 1887 v oboru exekuce
mobilámí, to jest že, se chtělo výměnkáři přiznati existenční minimum.
Dále bylo tam vysloveno. že předpisy o exekuci "na jiná práva majefková«, jež jsou upraveny
uvedených ustanoveních, musÍ s.oudcovskému uvážení poskytnouti v'olnější obor působnosti než jinde, ježto je
neproveditelným pojednávati zvláště o všech majetkových vztazích,
jež po případě přicházectí v úvahu. Tato zákonodárně vyslovená tendence byla hy zmařena výpočtem hodnot" dle dnešních cen výměn
kářských dávek, které jen následkem mimořádli'ý\;h válečných a poválečných poměri'! doznaly mnohOnásobný v'zestuj} oproti cenám mírovým. Hodnotu dávek výměnkářských dlužno tedy posuzovati nikoliv
dle dnešních mlÍnIořádných cen, nýbrž dle cen mÍwvých (rozhodnutí
nejvyššího soudu ze, dne 9, listopadu 1915, R II 719'/15 c l otištěné v Právníku ročník 55, strana 201). Pro posouzení, je-Ii, na výměnu Marie S-ové
exekuce přípustna, nutno především zkoumati, zda.-li souhrn výměn
kářských dávek má dle předválečných, tedy praVidelných cen hodnotu
přes 600 Kč, a zd'ali dávky ty jsou
Pro po'vinnow nepastradatelny.
V onom směru jest soudu na zákJadě',vlaslních zkušeností známo, že
před válečná cena pše'nice byla as 20 K, žita 18 K, ječmene 16 ~, prosa
80 ]\i za., 1 Q, dále kopa slámy po 5 K, 1 kg sádla 1 K 80 11 neb 2 K, 1 kg
slaniny 2K: až 2 K 40 h, 1 m" dříví palivového 10 až 12 K, 1 ,litr mléka
16 až 20 h, 1 kg másla 2 K, takžepředválečná cena veškerých výměn
kářských dávek činila okrouhle asi 500 K, tedy hodnota jich 600 K
nepře,vyšovala. By přes to moMy dávky ty aneho část jich býti za
baveny, musel by vymáhající věřitel prokázati, že dávky ty nejsou
pro· povinnou ne,postrádateJny, to jest že povinná má jiné jmění nebo

v
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dúchody, kter~ jí obživu Z~l~~~~\"ri1~Vc~~-f'~ťli%~n~ill~-'c
věřitelé že povinná má vklady asi 15,000 Kč,
. by
prokáz~li, povinná to však popírá, nabízejíc se k vyjevovací pnsaze.
Ježto vymáhající věřitelé neprokázali, že výměnkářské dávky nejSQ'u
pro povinnou nepostrádatelny, nutno vzhledem k jich hodnotě ve smyslu
§ 330 ex. ř. pokládati výměnu dlužnice za vyňatu z exekuce.
Ne j v y Š š í so u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Přis'vědčiti j'est názoru rekursního soudu, že při exekuci na výměn
kářské dávky sluší vzíti za základ cenu, kterou měly tyto dávky v dobách pravidelných, předválečných, nikoli dnešní cenu mimořádnou.'
Tento názor neodporuje zákonu, který v § 330 ex. ř. ustanovuje, že je·st
z exekuce vyloučen výměnek, jehož wční úhrnný užitek nepřesahu~e
600 K. Uváží-li se že· zákon chtěl tímto ustanovením, jak správně re-

km-sní soud uvádí' výměnkáři zajistiti e,xi'stenčnÍ minimurn v této výši,
a že měl na zř'"'t~['i hodnotu výměmkářských dávek ,platnou v dobách
pravidelných, jest zřejmo, že nemohou býti tyto dávky odhad~ván~
cenou nynější, válečnými a poválečnými poměry způsobenou, ponevadz
by tím účel ustanovení § 330 ex. ř. byl zmařen a výměnkáři by .bylo
možno cxeku'čné odníti dávky, které dříve byly z exekuce vylouceny.
Názor rekursního soudu odpovídá tedy zcela duchu a účelu zákona.
Rel<ursní soud odhadl výměnkářské dávky, na nčž se e"eklLce vede,
ročně okrouhle na 500 Kč. Tento odhad ne"í vdov·olacím rekursu napaden a sluší jej proto pokládati za odpovídající pravdt. Neprávem
vykládaii rekurenti slovo »nezbytný« v § 330 ex. ř. v tom smyslu, že
exekll'ci jsou podrobeny ony dávky, jichž výměnkářl~a sama na svou
stravu spotře,bovati nemůže. Takovéto obmezení zakon neobsahuje
a ponechává tuto o,táZlku voln~lliiu uv'Úže,ní soudu podle zjištěných okolností iednoilivého případu. Vzhledem k tomu, že normální hodnota
výměnkářských dávek 600 Kč nepřesahuje a že dluŽinice kromě ,prav~:
platně zabaveného pachto'vného jiných známých důcho~ů ne ma, ; SIUSl
míti za to, že dávky, na něž se cxekuce vede, jsou, pro m nezbytne. Do
hodnoty dávek jest sice podle téhož ,paragrafu započísti též 3enu h.y~u:
Avšak vymáhající věřitelé V' exekučním návrhu netvrdIlI, ze dluzmcl
přísluší též volný byt jako výměnek. Nelze tedy k tomuto tvrzení tG:
prve v dovolacím rekursu přednesenému jako k nedovolené novote
hleděti.

Čís.

2117.

Obmyslný držitel jest povinen nahraditi škodn, kterou cizí věc
u něho vzala. Náhrady zisku, jenž ušel oprávněnému tím, že obmY,slný
dťžitel zadržoval mu věc (živnostenskou m;stnost), lze se domahati
pouze dle všeobecných předpisů o náhradě škody.
(Rozh. ze dne 19. prosince 1922, R II 467/22.)
Žalobce povoláním řezník, nastoupil válečnou službu vojenskou.
a zavřel s~ůj řeznický závod v domě žalovaného. Za války nastěhoval

se do krámu žalovaný. Nawátiv se z války, žádal ho žalobce. hv krám
vyklidil a jemu 'odevz-dal, ,,-lcdyl(to - falovan,i odmítl, domoh( s; svého
práva žalobou, jež byla žalovanému doručena 26. září 1919. Žalovaný
odevzdal žalobci kním až 6. dubna 1920, aačež žalobce domáhal se na
něm náhrady škody, ježto přišel v době od 27. září 1919 do 6. dubna
1920 o výdělek z řez·ťJlcké živnosti. Pro ce sní s o udp r v é s tol i ce
žalobu zamítl, neshledav na straně žalovaného obmyslnosti ani hrnbé
nedbalosti ve smyslu § 1323 a 1324 obě. zák. Od vol a c í
soud
zrušil napadený rOc.lsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: ŽalobnÍ nárok má svůj
právní důvod v tom" že žalo·vaný místnosti kteréž jinak užíval, nevyklidil a žalobci neodevzdal, ač byl o to požádán a pak zažalován, takže
žalohci zadržováním místnosti od 27. září 1919 do 6. dubna 1920, kdy
mll' klíč od krámu vydal, způsobil škodu na ušlém výdělku. Že žalovaný
krám žalobci po tu dobu k užívání neodevzdal. nebylo popřeno. Tím
však jest již žalovaný práv ze škody, pak-li a pokUd žalobci tím vzešla,
nebol pronajímatel je po-vinen po dobu nájemního poměru předmět nájempí nezadržovati a nájemce ve smluvním užívání nenl,šiti (§. 1096 obč.
zák.). Dle § 338 obč. zák. žalovaný již doručením žaloby v dřívějším
sporu, je,ž se stalo 26. září 1919, od které doby se škoda počítá, pozbyl
bezelstnosti, mělo-li jipos·ud, a drže dále krám, PO případě upíraje žalobci výkon nájemního práva, pustil se do sporu, ve kterémž také konečně podlehl, musí proto dle § 335 ohč. zák. nahraditi žalobci plnou
ŠKodu. Tento předpis jest obsahem shodný s ustanovením § 1324 a 1331
obč. zák. a nárok na náhradu takové škody pramení z porušení smluvní
povinnosti (§ 1296obč. zák.), takže není třeba zvláště teprve zjišfovati
zda způsobena škoda obmyslně ne'bo hrubSrm ned{}lpatř'ením žalovaného:
Poněvadž procesní soud se vůbec ·nezabýval otázkou, zda a v jaké míře
škoda žalobci vzešla a důkaz o bm nep'l'Ovedl, bylo rozsudek zrušiti
a dle § 496 čís. 3 c. ř. s. věc vrátiti prvé stolici.
Ne i. v y š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu, by
nehledě k uvedenému důvodu zrušovaCÍmu, rozhodl o žalobcově odvolání.
Důvody:

Právem vytýká žalovaný v rekursu, že tu nelze použíH předpisu
§§ 338 a 335 obě. zák., jichž odvolací soud se dovolává, az nichž vyvozuje, že žalovaný musí žalobci nahraditi ušlý :zisk bez ohledu na to,
zda způsobil škodu obmyslně nebo hrubou nedbalostí. Arei stanoví § 338
obč. zák., že také na bezelstného držitele, bylo·[j .mu soudcovsklÝill výrokem uloženo, by vrátil cizí věc, dlužno. ode dne, kdy mu žaloba byla
doručena, co do nchrady škody pohlížeti jako na držitele obmyslného
jenž dle § 335 obč. zák. je povincn, nahra,ditf všechnu ško'du, kteni
jeho držbou vznikla. Mylně však v'ykládá odvolací soud toto posléz
uvedené ustanovcní, domnívaje se, že obmyslnýdržiiel jest beze všeho
již proto, že jest držiilelem obmyslným, práv i z té škody, která vznikl~
mim o vě.c, tedy zejména i z toho, že oprávněnému ušel zisk tím, že'
mu věc byla zadržena Uváží-li se, že se v § 335 obč. zák. obmyslnému
držiteli především ukládá povinnost, vrátiti vše, čeho vytěžil z c i z í
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věc
to, C~6Q.-{;;~~II-~iili'~~~i~ťel--a~f~~'ťch~e:ii0
tamžei akuvydati
konci ipraví,
že,
v trestních zákonech zapovězeným, povinen jest nahraditi i cenu zvláštní
obliby (L j, cenu zvláštní obLiby, kterou vě c měla pro poškozeného), -lze
ustanovení, že »obmyslný držitel má nahraditi všednu škodu, která
v,"nikla jeho držbou«, rozuměti jen tak, že jest povinen nahraditi tu
škodu kterou cizí věc u něho vzala, O takovou škodu však v tomto
případě nejde, poněvadž nebylo ani tvrzeno, že krám, po případě řez
nické náčiní, v něm uschované, byly poškozeny, Proto se na ~ento
případ nehodí předpisy §§ 335 a 338 'Ůbč, zák" dlužno naopak otazku,.
zda ručí žalovaný za požadovanÝ ušlý zisk, řešiti dle všeobecných
pravidel o náhradě škody (§§ 1293 a násl. obč, zák,), - a opačný právní
názor odvolacího soudu jest mylným,
Čís. 2118.
Nepříslnšným jest (v mimosporném řízenO dovolaci rekurs do usne·
seui Soudn druhé stolice!, jimž odmítl rozhodnouti o rekursu v otázce
útrat.

(Rozh. ze dne 20, prosince 1922, R I 1433/22.)
Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs.
Důvody:

Podánim, jež slěžovatel nyní označuje jako rekurs, domáhá se snížení notáIských poplatků za projednání pozůstalosti, prvým soudem
určených, na polovici.
Rozhodnutí soudu rekursního, kte.rým odmítl
ó podání tom rozhodnouti jako o rekursU', je proto ve svem dusledkiu
rozhodnu.tím druhé slolice v otázce útrat pozústalostních, poněvadž re.
kursní soud rozhodnutím tím vlastně také zároveň vYslovil, že zůstává
rozhodnutí prvniho soudu o útratách v< platnosti. Proti takovému rozhodnutí rekursního soudu je další rekurs nepřípustným dle § 14 odstavec druhý nesp. říz.
o

Čis. 2119.

Manželka, žijící z podstatné přlčiny s děckem mimo společnou domácnost může podle § 1042 obč. zák. domáhati se žalobou na manželi
náhrady' <i toho, co za manžela vynaložila na SVOU" děcka výživu. Pro,
tento nárok neni výlučně příSlušným sborový soud prvé stolice.
(Rozh. ze dne 20. prosince 1922, Rv I 488/22.)
Manželka by.!a nucena opustiti koncem mku 1920 pro drsné jednání
manželovo společnoU' domácnost a žila po té s děckem odděleně. Zaloe
bou domáhala se, - vysoudivši již dříve sporem C 78/21 na manžey'
náhradu vynaloženého výživného za měsíce leden - dnben 1921 - nahrady výživného úhrnem 4.280 Kč za měsíc květen - prosinec 1921

a zadala žalobu na o k ~ e Sll ~ll1-'''-{)-ll-d", -j~ni jí ·v·yhověl.· D II vod y:
Svazek manželský mezi žalobkyní a žalovaným dosud trvá. Již dle
právoplatného rozsudku C 78/21 bylo vyslove.no, že žalobkyně nemohla
žíti Se žalovaným Ve společné domácností, že opustila s dítětem domácnost žalov·aného nikoliv z bezdůvodné příčiny a že je tedy nárok
žalující manželky Jle § 91 obč. zák. a jejího dítka dle § 141 obč, zák.
odúvodněn. V tomto případě učinila žalující manželka náklad na sebe
i své dítko sama a mŮže l'udiž dle § 1042' obč. zák. náhradu nákladu
tohq požadovati na žalohci. Dle § 1042 "bč. zák. zále.ží na tom, že někdo
jest povinen ze zákona k jistým náklaqům bez rozdílu, zda jde o závazek přímý či nepřímý. Dokazovati, že výdej onen p'D<dnikla žalobkyně
za sebe i dítko v naději, že bude jí manželem nahražen, není věci žalobkyně, nýbrž žalovaného, ten musí dokázati, že žalobkyně neměla
úmyslu zavázati žalobce k náhradě nákladů, vžd'yf úmysl darovací
u žalobkyně nelze předpokládati, naopak vyplývá z výpovědi svědka
Antonína V -a, že když žalObkyně opou·štěla mlýn, se vyjádřila, že se bude
souditi, že to mlýn vydrží. Zalovaný ve sporu ani netvrdLl, tím méně
prokázal, že manželka žalující náklad ten učinila v úmyslu darovacím.
Zalovaný namítal, že výživného možno se domáhati pouze za dobu budoucí, že nelze oprávněnost tohoto názoru odvoditi ani z § 1418 obč.
zák, dle jehož znění výživné má býtí 'placeno al'esp(}ň m2síčně nap·řed.
V dřívější praxi byl zastáván názor, že výživné za dobu minulou povahou tohoto nárokl! nemůže býti uplatňováno o-p·rávněným samotným,
nýbrž ",sobou třeH, ale tu se mů~epřihoditi, že. manželka, o'dloučene
žijící od svého manžela, sama musila se živiti, aniž by někdo třetí za
manžela nějaký náklad učinil. Bylo by také nespravedllvo, bY' manželka, která byla donucena žíti odloučeně od svého manžela a třeba
s velkou námahou se živila bez úmyslu darovac.ího, nemDh.!a nárO'ky na
takové náklady, jí vynalo'žené a tud·íŽ splatné, uplatňovati žalobou,
vždyf ani nemusila chliti hned předem je uplatňovati z přílišné šetrnosti oproti svému manželi, necMějíc poměr ještě více zakaliti v důvěře,
že se snad poměry mezi nimi zlepší. O d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdiL D ů vod y: Zmatečnost rozsudku a řizení shledává odvolatel
v tom, že spor, o nějž hl jde, není ryze majetkovým a že jest ·jej ře.
šiti výlučně soudu sborovému jako spor z poměru manželského, ,při
čemž soud okresní ani výslovnou dohodou stran nemůž·e se státi pří
slušným (§ 50 čís. 3, 104 j. n,), dále, že žalobkyně - an mezi manželi
zahájen jest spor 'O ro<zvnd - měla se domáhati placení výživného prozatimním opatřením dle § 382 čís, 8 ex. ř. a kone,čně, že nárok nezletHého dMěte vůči otci měl boýti řešen rovněž cestou nespornou a nikoli
pořadem práva. Než názor 'Odvolatele vesměs jest mylný. Soukromoprávní poměry docházejí právní ochnmy ·pouze řádnou žalobou, pokud
vyslovně je předpisy zákonaneod:kazujído řízení nesporného. To platí
i -pro fnzepře mezi manželi, ne'bot není ani opačného zákonného pře'd
pisu ani příčiny, by nárok manželky na výžiVU z moci úřední byl obhajován. Nárok manželky na opatření výživy poskytováním vyživovacích příspěvků peněžních dlužno tudíž uplatňovati vždy řádným pořl!
dem práva. Mínění, že »ryq;e majetkový;m[« rozuměti sluší jen 1y nároky, při nichž jak právní základ tak i uplatňovaný předmět patří ku
právu majetkovému, nelze srovnati s doslovem §. 50 odstavec druhý
Civilni rozhodnuti, IV.
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čís. 2 a 3 a ~ 76 j. n" ,~l!'--llkbcLl!c!l~tGi!mi~~lillj[Lj~Ua]Qll}lL?MQ.Sj---C
v tom kterém případě pro posouzení příslušnosti jest směrodatnou
(srovn. judikát čís. 253 ze dne 16. dubna 1918, čís. 55). Příslušnost
předmětná řídí se pak podle ustanovení Š 49 čÍs. 1, po příp'adě
podle § 50 odstavec prvý j. n., a byl tedy, hledíc k požadovanému
penízi, ku projednání této rozepře příslušným soud okresní. Z uvedeného
stanoviska plyne zároveň, že nelze odkazovati manželku s jejími llClroky na předpisy o prozatimném opatření a upírati jí možnost řádné
žaloby, což pro tento spor platí tím spíše, že tu jde o výživné v' pcně
zích za dobu uplynulou nikoli o příští poskytování yS'rživného, a ·že nárok na pmzatimné opatření dle § 382 čís. 8 ex. ř. pře'dpokládá osvědčení
okolností, znemo,žĎujících společnou domácnost, kteréžto omezení
v tomto případě ukládati manželce nelze, a které také nesrovnává se
se zásadou § 91 obč. zák. Okolnos,t, že by takto mohla manželka podáváním zvláštních žalob manželi stále p,ůsobiti útraty, není rozhodnou
a pozbývá svého- významu, uváží-li se, že manžel, bez upomínky žalovaný, uznáním nárokll hned při prvém mIm měl by nárok na útraty
proti manželce (§ 45 c. ř. s.), zvláště tehdy, bYly-Ii nároky manželčiny
ji'ž jednou upraveny. '}(1onečně je'st pravdou, že o vyživovaCÍch nárOCÍch
nezletllých dítek proti manželským rodičům rozhodovati jest v cestě
nesporné, avšak v tomto případě dítě není vůbec žalobcem, nýbrž man'želka sama ve vlastním jméně a nikoli též v zastouper,í dítěte. Jedná
se tedy výlučně jen o vlastní nároky manželky a pokud ona, domáhajíc
se nákladu na výživu, má na zřeteli též dítě, činí tak jen za dobu, minulou a uplatňuje tu nároky dítěte rovněž jako náklady vlastní z dúvodu
§ 1042 obč. zák. O zmatečnos~i nemŮoŽe proto v žádném směru býti
mluveno. Ani námitku nesprávného právního posouzení věci neshledal
odvolací soud důvodnou. Dle ustanovení § 91 obč. zák. povinen jest
manžel - dokud manželství nebylo soudně rozvedeno aneb ro,zloučeno
- poskytovati manželce slllšnou výživu buď ve společné domácnosti
nebo placením výživného, zvláště měla-Ii, jako v tomto případě, man- '
želka důvod ku oddělenému bydlení. V tom směru první soud vzal na
základě provedených důkazů za zjištěno, že manželka nemohla S manželem žíti ve společné domácnosti a musela ji následkem nešetrného
jednání manžel~va opustiti, že tedY měla k oddělenému žití náležitý
důvod, zaviněný manželem. Toto zjištění jest i pro odvolací soud při
jeho rozhodnutí závazným (§ 498 c. ř.s.). Rovněž o namítané předčas
Msti nelze mluviti, poněvad'ž případný rozsudek ve sporu o rozvod pilsobil by teprve od onoho okamžiku, kdy právoplatně by byl vydán
a upravoval by poměry jen pro dobll' budoucí, kdežto touto žalobou
žádáno jest vÝživné za dobu uplynulou a to, pokud jde o dítě, jako
uéhrada za náklad již učiněný, pn rozumu § 1042 obč. zák.
Ne i v y š š í s o u ď' nevyhověl dovolání.

Dll vo dy:
DovolateJ má za to, že odvolací soud, právě jako soud prvé stolice,
nebyl příslušným projednávati tuto ro'zepři, poněvadž jde o spor z poměru manželského, jenž není ryze majetkovým, a byl dle jeho náhledu.
příslušným výlučně jako soud procesní sborový soud prvé stolice, dle

§ gO čís. 3 j . n. a__ YI-ti!ki pr-otO- i~zgn-í-i rozsudkům nižších soudů zmatecn~st, po rozumu § 477 čís. 3 c. ř. s. Než dovolatel přehlíží, že žalobou

dom?ha se~ Jeho man~elka ve skutečnosti převážné náhrady těch nákIad~, ,k~ele sama ~a vyživu SVOll a SPOlečného jejich dítěte již učiniti musi'la
v ~es1clch .?d ,kvetna ~o listopadu 1291 a Pouze za měsíc listopad 1921
po:,aduJe pnspevek vyzivovací předem. Jde tu tedy o nárok ryze maJetK.ov~, kter~ ovšem jill:á svůj základ v poměru manželském a právu
r~d'l11nem-, aV,sak žaloba založena jest na ustanoveních §§ 1042 a 91 obě.
zak. a_Jezto utlrn~á zažalovaná pohledávka činí 4.280 Kč s přís!., jest pro
rozepr:, tuto dle ~ 49 čís. I j. n. a . čl. II. čís. 2 zákona ze dne 1. dubna
1?21, C1S •. _~~I sb. z. a TI. příslušným věcně okresní soud, jak správně
J1Z oba mZSl soudy dolíčily. Není tedy dovolací důvod § 503 čís. 1 c.
ř. s. opodstatněn. Také právně posoudil odv'olad soud věc zcela pří
pa~ně a postačí k jeho důvodllm odkázati a jen ještě k vyvrácení d'Ovolac;ho duvodu ,§ 503 čís. 4 c. ř. s. jest uvésti, že oba nižší soudy zjistily
a lIm dov(}laC1 soud jest vázán (§§ 498, 509, 513 c. ř. s.) že žalobkyně
měla důvodnou příČinu k opu'štění společné domácnosti žalovaného
a tímto skutečným zrušením manželského spolužití přeměnil se zákonnÝ
nárok manželky na slušnou výživu v rodině, v § 91 obč. zák. kotvící
v ~~n zp.ú~ob, že na místě výživy v rodině nastoupilo plnění příSIJěvků
;yz1vOVaclch v penězích, zvláště když žalovaný ve sporu ani netvrdil,
ze sepokusll, aby manželku s děckem zase do společné domácnosti
získal., Uhradila-ll tedy žalobkyně náklady vyživovaCÍ za sebe a dítě
ze ,sv~ho majetku, k čemuž po zákonu ien žalobce byl povinen (§ 91
obc. ,zak.), a to v očekávání, že jí je žalobce nahraditi Ill'usí, což pmc~~n: ~ou~,z výp~védi svědka Antonína V-a zjistil, a odvolací soud za
zJlstc;n~ pnJal, _Je, zal~bní ná;ok ~~ta~ovením § 1042 obě. zák., a pokud
domaha se pInem Vyz1vovac1ch ,pnspevků na měsíc předem t. j. za listopad 1921, ustanovením §§ 91 a 1418 obě. zák. odůvodněn a vyhovují
rozhodnutí nižších soudů úplně zákonu.
'
Čís. 2120.

Zákon o ochraně nájemců ze dne 8. dubna 1920, čís. 27eS sb. z, a n.
V ~om, že místnost byla před 1. srpnem 1914 pronajata jako místnost
obyt~~, pO tomto dni pak k účelům obchodnim, nelZe spatřovati »prvnl
pronaJem" ve smyslu § 8. Vzal-li vlastnik po 1. srpnn 1914 místnost
do vlastního užíváni a potom ji znovu pronaíal, Jde o »prvl)j pronájem"
(Rozh. ze dne 20. pros'Ínce 1922, Rv I 728/22.)
Žalovaný požadoval od žalující firmy za pronájem obchodní místnostI, prújezdu" schodiště a dvoru, uzavtený dne 1. prosince 1919 mě
síční<;h 92 Kč. Nájemkyně domáhala se žalobou vrácení přeplatku' (§ 8,
31 zakona ze dne 8. dnbna 1920, čís. 275 sb. z. a n.) ježto za pokoj
pronajatý j!ž, před 1. srpnem 1924 bylo dne 1. srp,na 1924 na nájemné";
place'no HJcmcl) 312 K. za průj,ezd, schodiště a dvůr pak úplata vůbec
~ebyla. brána. O ,b a ni ,ž Š í s o u d y žalo'bu zamítly v podstatě proto,
ze tu Jde o prvy pronaJem ve smyslu § 8, ježto místnost byla dříve
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oronrulmana jako mí~~~!~~~f~~~Ift~~ili&~lliS~~~~DDWU.~
ostatní prostory pak
pronajaty.
Ne j V' Y š š í s o II d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
S hlediska uplatňovaného dovolacího důvodu §. 503 čís. 4 c. ř. s.

žalobkyně pouze vytýká, ·že žalovaný směl od ~í za po~oj jí. d!,e 1. pro:

sin ce 1919 do nájmu daný žádati jen nájemne 312 Ke rocne, placene
před 1. srpnem 1914, s přirážkou 20%, tedY 374 Kč 40 h ročně nebo-li
31 Kč 20 h měsíčně, za používání průjezdu, schodiště a dvoru. pak. vů
bec nebyl oprávněn požadovati zvláštní úplatn, poněvadž am v tom
ani v onom směru nešlo o p r v n í pro n á j e m ve smyslu § 3 (1) nařízení ze dne 17. prosince 1918, čh. 83 a § 8 (1) zákona ze dne 8. dubna
1920, čís. 275 sb. z.a n., jak odvolací soudpředpok!~dá, - pr~jezd,
schodiště a dvůr ostatně nebyly ani předmětem zvlastmho prona]mu.
žalovanÝ v dovolací odpovědi namítá, že napadený předpoklad odv.olacího soudu jest zjištěním skutkovým, jež nelze napadat,l v dovo.lael~
řízení avšak názor ten jest mylný, nebo! nejde o předpoklad skutkovy, nybrž o' právní důsledek, odvo'zený ze zjištěného skutkového děje,. a lze
mu tedy odporovati dle'§ 503 čís. 4 c. ř. s. Ne·ž výtka, že odvolaCl.soud
nesprávně posoudilI vec po stránce právní, neobstojí, jak plyne z ~~cht~
úvah: Prvním pronájmem po 1. srpnu 1914 ve smyslu § 3 (l) nanzem
ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 a § 8 (1) zákona ze ďn~ 8. du:bn.a _1920,
čís. 275 sb. z. a n. rozuměti jest nájemní přenechání ,mlstn?·stI; Jez ?ne
1. srpna 1914 vůbec ještě nebyla předmětem !:ájn::u. Byla-I.l. vsak mlstnost již před 1. srpnem 1914 pronajata, a pozde][ dana do najmu ..
.
jinému, nelze tento pozdější pronájem pokládati za. první pronaJ~m ve
smyslu dotčenýclI ustanovení zákonných, a to ~nl tehdY:.kdYz b.yIG
místnosti před tím užíván<> jako místnosti obytne a pozden 1}f'?~aJata.
k účelům obchodním, jeito jak nařízení ze dne 17. prosm~e. 1918,. ~IS. 83,
tak i zá:lron ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. ste;ne chram byty
a místnosti obchodní. V toOm směru shod'uje se nejvyšší soud úpl~ě se
stálou judikaturou nej'vyššího správníhG soudu. Užije-Ii se této ::asady
na sporný připad, p1ynou z ní tyto důsle~ky: P(}ku~. se. tk!:e .p:uQ~zdu,
schodiště a dvoru, by,lo nižŠ'Ím] soudy zjišteno, že zvlastll! UZIV~~[ techto
místností před tím nebylo předmětem nájemní .smlou,:y ~ tfleolC; k tomuto skutkov'ému zjištěni, jímž dovolací soud Jest vazan,. dlu:no dle
toho co vyloženo za správný uznati názor soudu o,dvolaclho, ze pronáje~ těchto míst~o'stí ža!trjící firmě ke zvláštnímu užívání od 1. června
1920 bYl prvním pronájmem ve smyslu '§ 3 (1) nařízení ze d~~ 17. pro-o
sinee 1918, čís. 83 a § 8 (1) zákona ze dne 8. dubna 1920, CIS. 275 sb.
z. a n., že tedy ustanovení nájelmného za !lě n.eb~lo.pod:?beno
.
obme:zení, a že žalovaný byl bez svolem přIslusneho uradu opra,,","n.'
zvýšiti nájemné, takto stanovené, od 1. října 1920 o 20%. P!O~O
nárok na vrácení ná~emného 50 Kč měsíčně, placeného za zmínene
nosti od 1. června 1920 do 30. září 1920, a 60 'K:č měsíčn~, placené~o
1. října 1921 bezdův'Odný, a hyla žaloba v tom směru. pravem .•z~mltnuta
též soudem odvolacím. Při pronájmu pokoje, ktery, Ja-k Z]lsteno,
již před .1. srpnem 1914 v pronájmu, nešlo by ovšem dle toho, co

_vyloženn, o první pronáje-m-\Tt; sm:r.slu zákona. Avšak neJVYSSl soud

má za to, že " tomto konkrétním
lujíd

firmě

roveň
předmě·teml

klásti: na

případě

dlužno pronájem pokoje ža-

pr'vnÍmu pronájmu,

pOllěvadž

po'koj p ř e-

stal býti
ltájmu V roce 1916 nebo 1917, kdy jej
žalovaný vzal do vlastního užívání, a později, ač sám nutně ho potře
boval, jen k naléi1ání žalující firmy z pouhé {lchoty na krátkou dobu
přenechal jej žalobkyni, vyhradi'! si při tom opétné vlastní užívání po
vyklizení; - neboť účelem dotčených ustanoveuí zákona, připouštějí
cích stanovení nájemného bez obmezení výše jen

jest, zabrániti, aby nájemné nebylo na. úkor

při

prv.ním pr'Onájmu,

nájemníkůzv)'šováno

náhle

a tromuto účel~u se nepří:čÍ' přenechání pokoje, je'haž
vlastník (žalova-uý) v té době sám užíval, žalující: firmě za měsíční ná-

a

mě[{)u nepřiměřenou,

jemné 42 Kč, jež znalcem bylo uznáno za přiměřené. Když tomu tak jest,
neIze nárok na vráoení přeplatku ani ohledně ·poko'je poklá,dati za oprávněný.
Čis.

Z121.

Dřívější dovětek, který nebyl zřízen se zřetelem k určité závěti, Sei
pozdější závětí o sobě neruší, le'č že by z ní byla' nepochybně zřejma
vůle zůstavitelova, zrušiti i dřívější dovětek.

(Rozh. ze dne
, 20. prosinc;-i922, Rv I 739/22.)
.

Závětí ze dne 23. října 1916 odkázal zůstavitel žalobkyni (své hospodyni) 70.000 K, dovětkem pak ze dne 7. června '.918 zařízení dvou
svHnic. Závětí ze dne 27. ledna 1920 zrušil zůstavitel dřívější závět
(ze dne 23. října 1916) a pr'Ohlási!, že žalobkyně pro nedbalost v poslední
době ohdrží pouze 10.000 Kč. Lalobu, by bylo určeno, že dovětek ze
dne 7. června 19/8 jest po právu, pro e e sní s o u -ti p r v é st (} I i c e
zamítl. D ů vod y: Vzhledem na poslední pořízení, ve kteJý~h zůsta
vitel obmyslil žalobkyni peněžitými odkazy, pokU'd se týče ročními ďil
ch'ody, vzal soud z obsahll listiny ze dne 7. června 1918 za prokázáno,
že tato jest dovětkem ve smyslu § 552 a 553 obč. zák., že zůstavitel při
sepsání této Jistiny nic jiného nemínil, než žalobkyni pro případ svého
úmrtí věci v této listině uvedené odkázati. Podle § 713 a 714 obč. zák.
jest dřív!ější dovětek zrušen následuuící závětí, je-li tato závět v odporu
s dovětkem a nelze ze zá.věti zřejmě poznati, že zůstavitel mínil, dřívější
dovětek v platnosti ponechati. Závětí ze dne 27. ledna 1920 pořídil zÍ1stavitel o celém svém jmění, nevYňal výslovně věci uvedené v dovětku,
a jest míti za tO,že dovětek hYl odv'olán a že jest proto neplatným.
Při tom zejména dlužno poukázati k .tomu, že .zůstavitel žalobkyni výslovně odkázal pouze 10.000 K dodav, že jí dříve vÍCe odkázal, že však
v poslední době byla nedbalou, z čehož jasně vysvítá, že jí hodla! zaneihali Pouze 10.000 K, jinak by se ·byl výslovně zmínil o věcech v dodatku uvedených nebo' by byl výslovně prohlásil, že dovětek jest "edotknutý závětí. Odvolací soud žalobě vyhověl. Důvody,
Z ustanovení §§ 614, 655, 667, 641 a 673 a zejména 683 obč. zák. plyne,
že vůli zůstavite·le sluší vykládati nikoliv přísně' dle slov" jichž použil,
nýbrž přihlédaje k veškerým okolnostem, z nichž lze usuzovati na pravou vůli zůstavitelovu. Dle §713 obč. zák. zruš,uje se dřívější závět
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platnou pozdější. závětí net611k-o"ohledně toho, co tam

jes"Cust-anoy'eno,·o dě- .

dicích, nýbrž i ohledně ostatních ustanovení: Takovou z{[vělí nezrušuje
se tudíž dřívější dovětek sám o sobě, nýbrž jen potud, pokud na takový
dovětek se výslovně vztahuje a jej zrušuje, V tomto případě ustanovil .
zůstavitel v závěti ze dne 27. ledna 1920, že žalobkyně obdrží pouze
10.000 K. bylo tudíž zjisti'ti, zda chtěl zůstavitel tímto ustanovením. zrušiti dovětek ze dne 7. června 1918, ve kterém zůstavil žalobkyni zaHzení 2 pokojů, koberce a kuchyňské nádobí. Vysvětlení poskytUjí zde
četné jeho poslední vůle dřívější.
Ze závětí, které strany předložily
a které za pravé uznány byly, plyne, že zůstavitel zanechal žalobkyni
v závěti ze dne 30. října 1909 roční dúchod 1200 K, dne 28. listopadu
1915 roční důchod 2400 1(, v dovětku ze dne 31. prosince 1915 50.000 I(
a v závěti ze dne 31. října 1916 70.000 K. Žalobkyně tvrdí, že zústavitel
v poslední z"věti ze dne 27, ledna 1920 chtěl jen 70.000 ze závěti ze dne
31. října 1916 snížiti .na 10.000 K, že však ustanovení toho nelze vzta-·
hova!í na odkaz věcí ze dne 7. června 1918. Soud odvolacÍ s tímto
názorem souhlasí. Dle § 714 obč. zák. zrušují se pozdějším dovětkem
"tarší odkazy nebo, dovětky jen potud, pokud se s ním nesrovnávají.
Ustanov'Cllí, že žalobkyně 'má obdržeti pouze 10.000 K, má zřejmě jen
ten význam, že se. Zfušují dřívější odkazy rent a částek peněžních.
I( zrušení dřívějších odkazů peněžních musilo býti v poslední závčti výslovně k tomu poukázáno, že zmíněné
ndkazy se zrušují odka.zem
10.000 I(. Tento odkaz 10.000 K však nijak neodporuie odkazu veel
obsaženému v dovětku ze dne 7. června 1918; dlu,žno proto z toho
souditi, že tento nebyl zrušen poslední závětí.
Ne j v y Š š í s o li d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Opravněna jest v:;rtka žalované strany ,~že odvolaCÍ soud' její námitkou,
že lístek ze due 7. června 1918 vúbec není dovětkem, se nezabýval, ač'
v od'volacím sdělení bylo na ní setrváno. Názor, projevený v dovolací
odpovědí žalobkyně, že žalovaná, nepodavši odvolání ,proti rozsudku
prvního soudu, nechala zmíněný předpoklad ne tknutým, jest zrejme
mylný; vždy! žalovaná nemohla se ani odvolati z rozsudku prvního
snuc1u, který byl jí příznivým. Alle' zmíněná! námitka j,est bezdůvodná,
dlužno spíše souhlasiti s názorem prvého soudu, že vzhledem k četným
jinakým posledním pořízením Františka P-a, jež procesnímu soudu byla
předložena, a v nichž zůstavitel pamatoval na žalobkyni peněžními odkazy, také lístek ze dne 7. června 1918, má ráz pořízení, jímž FranUšek
P. projevil svou vůli, že žalobkyně má po jeho smrti dostati věci v něm
uvedené, že jest tcdydovětkem čili kodidlem po rozumu § 553 obě.
zák. Jde jen o to, zda tento dovětek byl pozdější závětí ze dne 27. ledna
1920 zrušen. Prvý soud odpovědCl k této otázce kladně, odvolací soud
záporně, a to dle názoru nejvyššího soudu právem. Ustanovení § 714
obč. zák., jehož soud druhé stolice se dovolává, nepřichází tu ovšem
v úvahu, ježto se v něm řeší pouze otázka, nakolik se dřívčif,í odkazy
a dovětky ruší pozdějším dovdkem. Otázka, jaký v'iiv má pozdější z áv ě ť na dřívější dovětky, není v občanském zákonní'ku výslovně rozhodnuta a jest v theorii spornou. Soudní praxe postavila se na sta-

<

novisko, že dříVĚjší il1festáfill -kodicif !. - j. dovětek, který nebyl se zře
telem k ur~ité závěti zřízen, pozdějŠÍ závětí o s.obě se neruší, nýbrž že
se za zrosena pokládá jen tehdy, jde-li z pozdějŠí závěti nepochybně
na je,y:o zůstavitelova vúle, zrl:'Šili i ,dřívějŠÍ zřízeni- .odkazu. Nej,vyšší
soud nemá příčiny, by opustil toto právní stanovisko, a proto jest
v tomto sporu pouze zkoumati, dal-li zůstavitel František P. v závěti
ze dne 27. leéna 1920 způsobem, vylučujícím veškeru pochybnost, na
jevo svou VLIli, že také dovětek ze dne 7. června 1918 mtí, býti neplatný]m. Uváží-li se, že zůstavitel v závěti ze dne 27. ledna 1920 za neplatn?u~ p;ohlási1 výslovně jen závěť ze dne 23. října 1916, obsahující
pen e znl odkaz 70.000 I( ve prospěch žalobkyně nezmíniv se ') ;L'zdějším dovětku ze dne 7. června 1918, jímž zane~hal žalobkyni odkaz
věc n ý, lze míti za to, že slovy "že žalo·bkyně dostane jen 10.000 1(<<,
chtěl toliko vyznačiti, že žalobkyně místo oněch 70.000 I( které ií odkázal v závěti ze dne 23. října 1916, má na pen ě z í c'h dostaii jen
10.000 K, a nelze vyloučiti možnosti, že nepomýšlel na to, oclv'olati zároveň pozdějŠÍ Ú' ď k a z věc í, učiněný dovětkem ze dne 7. června
1918 beze vztahu ke zrušené závěti ze dne 23. října 1916. Poněvadž
takto zůstavitelova vůle" ·odvo·lati také tento odlkaz, nenl nade vši pochybu prokázána, dlužno za správné uznatí roze.odnutí soudu odvolacího. jenž, vyhověv žalobě, zjisti'! platnost sporného dovětku.
Čís. 2122.

Zákon ze dne 18. března 1921, čís. 136 sb. z. a n. o zaopath'\,3cÍch
požitcích bývalých zaměStnanců na velkém maietku pozemkovém
Nárok lze vznésti proti zaměstnavateli, u něhož započala výplat; zaopatřovacích požitků, třebas velkostatek uapotom přeš~1 do rukou singulárního nástupce.
(r~ozh. ze dne 20. prosincc 1922, Rv I 1488/22.)

Vdova po správci na velkostatku domáhala se placení zvýšených zaopatřovacích požitkú na MarIi B-ové, jež byla vlastnicí velkostatku
4. května D17, kdy manžel žalo'bkyn'ě zelmře1
ocl kdy jí žalovaná platda ročně 700 I( zaopatřovacích požitků. Žalovaná namítla mii:no jiné,
ze velkostatek prodala 10. září 1917 manželům Dru Josefu a Marii
B-ovým. Pro c e sní s o u d prvé stolice žalobě vyhověl a, zjistiv

a

ostatní podmínky žalobního nároku, uvedl V otázce, o niž tu jde, v d úv o ~ ech: Platiti za,opa'třovací požitky jest povinna žalovaná, ·poně
vadz byla do 10. září 1917 vlastnicí v",lkostatku, tud'ížposlední zámčst
navatelkou manžela žalobkyně, u níž počala dle .dekretu ze dne 8. května
1917 výplata zaopatřovacích po·žitkú 700 I(č ročně (§ II zákona) ..
Lhostejno, že smlouvou· z ](). září 1917 prodala velko'statek Dru Josefu a
Marii B-vým, že v době, kdy zákon byl vy'dán a nabyl účinnosti, nebyla již
v,)astnicí statku a že jL samé neby), zabrán žádný velko,statek, neboť smě
rodatnou jest pouze okolnost, že u ní počala výplata zaopatřovacích
požitků. Právní jej' nástupci Dr. Josef a Marii B-ovi ručí s ní společně·
a nerozdílně (§ 1~ zákona). R námitce, že Dr. Josef a Marie B-ových
podle kupní smlouvy ze dne 10. září 1917 převzali vůbec povinnost
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k placení shora uvedených po-žitků, nelze hledW, když žalovaná
netvrdí, že žalobkyně proJevlllC~s6U1nas s bmlo prevzeiím--- - '1-1'1"'11,
stanovené zákonem, a že sprostila žalovanou jejího osobního závazku.
(§§ 1404, 1405 obč. zák.) O d vol a c í s o u rl rozsudek potvrdil. D ú-

vod y: Žalovaná IJopírajíc, že je ke sporu 'pasivně legiti:mována, snaží
se z různých zákonů dovoditi že žaloba nemel a býti podána na ni Jakla
bývalou majitelku velkostatku D., nýbr? na jeH právní nástupce Dra
Josefa a Marii B-ov(}u, jakožto nynější vlastníky řečeného velkostatku,
jimž tento velký majetek pozemkový byl zabrán. Snaha žalované zů
stává ovšem marnou, neboť ustanovení zákona, o která prý soud své
rozhodnutí opírá, jsoll tak jasná, že· jich nelze zvrátiti obšírným sice,
ale naprosto pochybeným výkladem strany žalované. Podle § II (J)
zákona ze dne 18. března 11:)21, č. 130 pokud se týče ze dne 13. července
1922, čís. 215 sb. z. a n. jest povinen plniti ,požitky v onom zákoně uvedené zaměstnavate1, u něh(}ž počala výplata zaopatřovalcích požitků l.·
Tímto zaměstnavatelem byla, jak nesporno, žalovaná a byla tedy právem ku plnění zaopatř{)vllJcích požitků žalobkyni odsouzena. Povinnost
Dra Josefa B-a a Marie B-ové jako právních nástupců žalované není
stanovena v § 11 cit. zákona, nýbrž v § 12 a, mohla-li podle zákona ze'
dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. vzniknouti pochybnost, vztahuíeli se rčení »právní nástuPci osob k výplatě povinných" také na právní
nástupce singulární, byla pochybnost tato odstraněna zákonem ze dne
13. července 1922, čís. 215 sb. z. a n., neboť z.nové úpravy,,§ 12 půviod
ního zákona jest jasno, že odstavec třetí tohoto ustanovení zahrnuje
v sobě právní nástupce singulární. Vzhledem k ustanovení § 11 zákona
ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. a k zásadě vyslovené v § 891
obč. zák. byla žaloba práve~l1i na žalovanou podána a prvý soud jí právem vyhověl.
Ne j v y

Š

ší s oud

nevyhověl

Dů

odvolání.
vody:

Odvolací soud vyložil předpisy zákonné dle § 6. obč. zák. a posoudil
tím věc správně po stránce právnÍ; O úmyslu zákonodárcově nemůže
býti nejmenší pochybnosti. Zákon čís. 130 sb. z. a n. z roku 1921 j,
opatřením, vyvolaným nepředvídanou změnou hospodářských poměrů
a sociální nutností, chrániti zaměstnance, v něm jmenované, i vdovy po
nich před: bídou a nouzi, jež na ně dolehly prudkým p.oklesem ceny
peněz. Prováděje důsledně tuto ochraTIQ strany sociálně slabší, t. j. zaměstnanců, stanoví zákon přesně, kdo lest zavázaným, aniž -spojuje 0'0vinnost k poskytování příspěvků zaopatřovacích s nynějším vlastnictvím
velkého majetku. Stačí skute'čnost, že u povinného začala výplata požitků, bez ohledu na to, zda přešel majetek do jiných rukou. V tomto
směru působí záknn zpět, t. j. i protí bývalým zaměstnavatelům. Je na
povinné, by se podle § 891 obč. zák. hojila nilJ ostatních zavázaných, to
však netýče se již oprávněného zaměstnance ne'bo jeho příslušníků.
Odpovídá tudíž úmysl zákono·dárcův úplně doslaVil zákona.

27.
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Zajištění půdy drobným zemědělským
května 1919, čís. 318 sb. z. a n.)

pachtýřům

(zákon

ze dne

požadován-li pozemek s domkem (§ 28), nelze výměnou nabídnouti
pozemek bez domkn. Ustanovení § 28 v'ztahujel se i na stavby dřevěné.
Majitel takového domku není držitelem pUdy, na níž pachtovaný domek
stojí, nýbrž pouze držitelem pachtovních práv k této půdě. Ustanoveni
§ 3(4) nelze tu pOužiti.
(Rozh. ze dne 20. prosínce 1922, R II 453/22).
Drobný pachtýř Jan T. domáhal se uznání požadovacího náro·ku na
pozemek čk. 144, na němž stálo' jeho stavení, drobná pachtýřka Marie
P-ová žádala přiznání do vlastnictví pozemku čkat. 174, 180/2 a 177,
z nichž na prvém stál dřevěný domek. Vlastníkem pozemků byla báň
ská op'o]ečnost. S n II d p r v é s t o I i c e přizneJ Janu T -ovi požadovaný
pozemek do vlastnictví, Marii P-ové však přiznal pouze pozemky čk.
174 a 180/2, nikoliv čk. 177 a uvedl ohle·dně této pachtýIky v d ů v ode ch: Dle svých ,údajů užívá Marie P-ová parcel a má je ,propachtovány asi od 16. srpna 19G2; ·dle údajú Marie P-ové a dle ohsahu jí před
lo'žené kupní smlouvy ze dne 16. srpna 1902 koupili mamželé Jan a Marie
P-ovj domek čís. 73, jenž jest nyní majetkem Marie P-ové a stojí na
stavební parcele čís. 114, "d manželů Františka a Maníky W-ových a
přejali dle pachtovní slmlouvY ze dne 17. září 19D2 od úřadu jámy
Gabriely v' K.. i pacht shora jmenovaných parcel. Dle údaljů Marie P-ové
nebyli manže1é František a Monika W-ovi s manžely Janem a Marií
P-ovými nijak spřízněni ani sešvagřenL Za věc nemovitou domek čís.
73 na stavební parcele čís. 174 povllJžovati nelze (§ 1 (3) zákona ze dne
27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n.). Dome,k ten iest dle Majů Marie
P-ové a dle obsahu jí předložené kupní smlouvy vystavěn jen ze dřeva:
jen mílsto pro oheň je v něm zděno; dle odstavce 3 pachtovní
úmluvY bylo pachtýřům dovoleno, vystavěti si na propachtovaných jim
parcelách dřevěný domek, jejž nesměli však vroda,ti bez souhlasu propaehtovatelů. Nelze tu·díŽ mlti ve smyslu § 297 obč. zák. za to, že byl
zmíněný dOlm~k vystavěn na stavební parcele čís. 174 dle úmyslu n',Jji;'
telů této parcely i dle úmyslu majitelů domku pro vždy a že vždy
domek ten měl na zmíněné parcele státi. Dle toho nemůže si Marie
P-ová ve smyslu § 1 (3) zák. ze dne 27. května 1919"čís. 318 s,b. z. a
n., vpočísti v ďobu svého pachtu d,obu, po kterou měli shora zmíněné
pllircely propachtovány předchůdci její a jejího manžela manželé rr2ntišek a Monika W-ovi. Dle to'ho není nárok Marie P-ové ve smyslu §§
1 a 3 zákona ze dne 27. kv-ětna 1919, čís. 318 sb. z. a n. odůvodněn
ohledně sbora jmenovaných par'cel; ovšem al," ohledně stavební parcely
čís. 174 a ohledně pozemkové parcely čís. 180/2. dle § 28 zákona zeďne
27. květnal 1919, čís. 318 sb. z. a n.; zmíněné parcely isou dle' údajů Marie
P-ové, v tOlilli (}hledu i nepopřených, ploch,otl, zaujatou, jejím stavením
čís. 73 a zahradou u tohoto staveni. Vzhledem na námitky propachtovatelky báňské společnosti, že jest pac'ht Marie P-ové podmíněn bývalým slu'žebním poměrem jejího manžela Jana P-a k majitelce (propach-
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tovat0lce), fO ,jéta trvajícíll1;-ve.-Šlnysta--§ 3 (4) ZTIR:mfaZe-mfe-zI.--v"x,'",---c
1919, čís. 318 sb. z. a n., že totiž byly shora zmíněné parcely propachtovány Janu P-ovi a po· jeho smrti ponechány v _pachtu jeh.o manželce
Marii P-ové jen proto, že byl Jan P. u propachtovatelky zaměstnán
po leta jako horník, jest poukázati na to, že byl tento pacht za týchž
podmínek již roku 1902, asi rok před tím, než propachtovatelka shora
zmíněné parcely koupi-la, a že již před roke,,,,, 1902 byly shora vytčené
parcely propachtovány, aniž bylo prokázáno, že tento pacht před rokem
1902 souvisel nějak se služebním nebo pracovním poměrem pachtýř'O"
vým. Z údajů' lnž. Josefa K-a nelze seznati skutkové okolnosti, po'
ukaZUjÍCÍ' na domnělou souvislost zmíně'ného pachtu s pracovním poměrem Jana P-a. Ustanovení § 3 (4) zákona ze dne 27. května 1919,
čis. 318 sb. 21. a n., nelze vztahovati' na ustanovení § 28 záke·na. PoslÉze
zmíněné ustanovení se týká, jak vidno z jeho obsahu a úmyslu, po výtce
stavebních ploch, nikoli zemědělských pozemků ve smyslu § 1 zákona
ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., jkhž sklizeň jedině může
na'hraditi služební mzdu a jichž pacht tudíž jedině může býti důsledkem
celoročního služebního poměru pachtýřova ve smyslu § 3 (4) zákona.
Co se týče námitky propachtovatelky, že jsou shora zmíněné parcely,
stavební parcely čís. 174 a pozemková parcela čís. 180/Z, v zastavéné
části ohce K. (§ 1 (6) záke·na ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n.),
jest poukázati na údaje Marie P-ové, dle nichž jsou kolem zmíněných
parcel jen malé chaloupky, je,ž jsou obklopeny zahréd1<ami. Ostatně nelze ani ustanovení § 1 (6) z;ikona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z.
a n., vztahovalÚ na ustanovení § 28 zákona, jenž zajišluje, jak už shora
bylo podotčeno-, vlastnictví zastavených ploch, jež, jak lze seznati z jich
poj1rnu. mohou býti i v zastavené části obce. Totéž platí i ohledně ustanovení § 1 (7) zákona, jehož skutkové předpoklady v tomto případě
ovšem nejsou ani splncn,y, ježto dle spisu obce K. tato přednostního
svého nároku ve smyslu tohoto ustanovení dle čl. !. zákona ze dne
1. dubna 1921, čís. 166 sb. z. a n. neuplatnila. Kone'čně' třeba vytknouti.
že součástmi podniku dúlního stavební parcela čí-s. 174 a pozemková
parcela čís. 180/2 dle údajú inž. Kea dosud nejsou. o,kolností, že bude
propachtovatelka jedn(}lc zmíněných parcel snad potřebovati k provozu
hor, nebyla by vzhledem na ustanovení § 28 zákona' ze dne 27. května
1919, čís. 318 sb. z. a n., zdůvodněna právní závaznost nabídky :rr,ajitelky propachtovatelky ve smyslu § 5 ciť. zákona pro pachtýřku
Marii P-ovou. Rek u r sní s o u d vyhověl stížnosti báňské společnosti
potud .. že u·ložil soudu prvé stolice, by doplnil řízení a výrok v tom
směru, zda a který náhradní pozemek má Jan T. přijmouti, vyhov'cl též

stížnosti Marie P-ové. že jí

přiznal

požadovaci nárok I' na pozemek

čk.

177. D ův o d y: Proti požadovaCÍmu náro-ku Jana T-a namítá báňská
společnost, že bude potřebovati 'Požadovaného pozemku k rozšíření
závodu. Oprávnění pachtýřú, požadovati pozemky do vlastnictví, ~ou'
rTem správně zjištěno a stěžovatelkou nijak nevyvráceno. Jen co se týče
potřeby pozemkir ku rozšíření závodu, bylo ve smyslu §. 5 (2) zákona
ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. vyhraditi další řízení ku
zjištění, zda'1idotyčná žádost stěžovatelky jest oprávněna či nikoli.
Zákonem stanovena jednak povinnost pachtýře, za jistých předpoklad1r
náhradní p'o'zemky přijati, jednak povinnost pronajímatele takové, ná-

hradní pozemky nabídnouti. Otázku, kdy nabídku tuto jest učiniti, zákon neřeší, a v § 12 stanovena lhůta toliko pachtýři. Dle znění zákona
lze nárok z § 5 (2) snaCl uplatniti kdykoliv i po· práv.omoci nálezu o požadovacím právu, jistě však vznešení nárokU' není (§ 17 (3) zákona)
opozděno, stah:-li -se, jako tu-to, ve stížnosti', jíž v tomto směru bylo
vyhověti. Co se týče stížnosti Marie P-ové, jest rozhodným, zda uzná
se právní poměr vlastní-ka dřevěného d'omku, zřízeného na ciúm ,pozemku se svolením majitele, k půdě, na niž domek stojí, za držbo. této
p,ůdy. Relmcsní soud poměr (,cn držbou ,uznal. Tím, že v § 1 (l) a (3)
zákona mluví se o právních předchl!dcích v.držbě a nikoliv ve vlastnictví nemovitosti, zřejmě klade se dílrEz naskuteéný poměr oS·bby
k věci, jenž tu má rozhodovati, a za skutečný takový poměr dlužno
též uznati poměr vlwstníka třeba jen dřevěné stavby na cizím pozemku.
Přizná-li se však právnímu předchůdci manželů P-ovýeh držba nemovitosti, jest předpoklad zákona splněn, jelikož .pozemková parcela 177
byla společně se siavební p.arcelou 174 II pozemkovou parcelolL 180/2
obdělávána, a bylo stěžovatelce požadovací právo přiznati také ohledně oné p'ozemkové parcely. Ohledně sta~ební parcely 174 a pozemkové
parcely 180/2, požado',-aCÍprávo uznáno vším právem. Třebaže se
stěžovatelka v řízení o otázce, zdali parcely 174 a 180/2 jsou plochou,
zaujatou domkem čís. 73 a 'zahrácdkOl! u tohoto stavení, nev'yjádřila,
nebylo to, jak v s,(ížnosti tvrzeno, zjištěno jen v základě udání Marie
P-ové, nýbrž také obsahem pře,dložené jí kupní smlouvy ze dne f6.
srpna 1902 a měla stěžovatelka na Vlili, j ve stížnosti správnost tohoto
zjištění vyvrátiti. Zjišťovati, zda-li Marie P-ová byla dědičkou Jana P-a,
bylo by zbytečným, jelikož dle § 1 (1) a (3) zá'kona dostačuje, před
cházel-ll pacht manželky (také manžela), aniž by otázka dědictví mezi
manžely byla rozhodnou. Že by §oem 28 zákona byly dotčeny jen zděné
domy a ne také dřevě'né, nemá ani v -doslovu záhana, ani' ve zřejmém
jeho smyslu opory. Důvod'ně ke-nečně talké uznáno, že předpokladu § 3
(4) zákona tu není, jelikož z okolnosti, že pacl1t bYl zde před rokem 1902
za týchž podmínek, jako pn 1902, když nabyl domku závodní dělník,
jasně plyne, že služební poměr nabyvatele s pachtem podstatn,' nesouvisel.
Ne j v y Š š í s o u cl (1) zrušil ku stížnos!i Jana T-a usnesení rekursního soudu, pokud jím bylo soudu prvé stolice uloženo doplniti řízení
a výrok v tom směru, zda-li a který náhradní pozemek jest Janu T-ovi
přijmouti, 2) ku stížnosti propachtovatelky obnovil wsnesení prvého
soudu, pokud jím byl zamítnut požadovací nárok Marie P-ové na poz€lmek čk. 177.
Důvody:

Podle § 5 (Z) zák. o drob. pacht. jest ovšem pachtýř pov'in.en přijati
na místě požadovaného pozemku p(}zemek jiný, když vlastník potřebuje
požadovaného pozemku k dalšímu provozu' hor nebo jkh zajtštění do
budoucnosti. Zákc-n má tu patrně na mysli především POžaJďovaCÍ nároky podle § 1 zákona, vztahující se na zemědělské pozemky. Takový
pozemek lze nahraditi jiným pozemkem stejné hodnoty, aniž by pachtýf
ulrpé! nějaké újmy. Požadovací uárok stčžovatelú opírá se však o § ZR
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z:ikona, kterS' dává pach;t#j--jTi'iicVoc-c\4ů"ÉllteJ"é-_~ett-"I<·-mt1,lttcrvaTDémTr
pozemku, ný'brž i k stavení na něm zbudovanému. Takovému VdCU'.'y fl
není poslouženo jiným pozemkem, tře-ba stejně cenným, na kterém není
domku a bylo by to zřejmým mařením úmyslU! § 28 zákona, kdyby
pachtýř měl býti donucen, spokoj,ti se s jiným -pozemkem bez domku,
Stěžovatele nelze proto pokládati ,povinnými, by přijali na místě požadovaného pozemku jiný pozemek a jest tudíž rekursním sou-dem naří
zené doplnění řízení zbytečným, O tom, zda by stěžovatelé byli povinni'
přijmouti jiný domek s pozemkem, netřeba uv-ažovati, poněvadě takové
nabídky vlastnice jim nečinÍ.
Co se týče- požadovacíh o nároku Marie P-ové k pozemku Č, p, 177,
vychází rekursI1Í soucl z názoru, že majitel domku, na najatém pozemku
vystaveného, jest i dr,žitelem půdy:, na ní:ž domek stojí, a z toho vyvozuje, že si Marie P-ová dle § 1 (4) zák o drob, pacht může' započítati pachtovní dobu svých předchůdců v držení domku čís, 73, s nímž
pozemek čís, 177 jest spolu obděláván, Tomuto mínění nelze přisvědčiti.
Majitel takového domku není držitelem půďy, na níž domek stojí, nýbrž
pouze držitelem pachtovních práv' k této půdě, Předpoklad r0kursního
soudu není tedy správný a tím se stává vratkým i závěr z něho vyvozovaný, Ustanovení § 1 (4) zákona o započtení pachtovní doby před
chůdců v držbě nemovitosti, s níž jest poža'dovaný pozemek spolu
obdělácván, nelze zde použíti, poně,vad1ž zákon předpokládá pře,vod pachtovaných pozemků s pozemky, jež patřípředájeli prácvem '1lastnickým,
Okresní soud od-uznal tudíž Marii P-ové požaďovací nárok na pozemek
čís, kat 177 právem, Naproti tomu jsou námitky vlastnice proti požadovacímu nároku Marie P-ovéna pozemky čp. 174 a 18012 bezpod_sta1uými. Námitky, že § 28 zákona se vztahuje jen na budovy zděné a
nikoliv na budOVY dřevěné, a že požadovací nárok jest vyloučen též
podle § 3 -poslední oďstavec zákona, vyvrátil již 'rekursní soud, na jehož
odúvodnělní -se stěžovatelka poukazuje,
Čís. 2124.

Zákon ze dne 13. července 1922, čís, 213 sb. z. a n. o obnově drobných zemědělských pachtů.
CI. VI, Zák. vztahUje se i na nové pachtýře, již v době vyhlášení
zákona ještě na pozemku nehospodařili, jen když smlouva pachtovní
byla uzavřena v čase od 1, ledna do 17, srpna 1922 a pachtýři chtějí
a mohou sami nebo se svou rodinou na pozemkn hOSpOdařiti.
CRozh. ze dne 20, prosince 1922, R II 462122,)_
Proti žádosti drobných pachtýřů o obnovu pachtu, končícího 30. zá1922, podala proP<lchtovate-lka námitky, jimž s o udp r v é s t ol, i c e vyhověl a žádost -o obnovu pachtu zamítl, D ů vod y; Souhlasným udáuím stran je zjištěno, že žadatelé měli odK'ongre'gace v L. pozemky pachtovány, a to posledně na základě smlouvY bti leté, která
končila 30, zářím 1922, Když 17. sr,pna 1922 vydán byl zákon ze dne
13, července 1922, kter:0illi se doplňuje a částečně změňuje zákon ze dne
12. srpna 1921, ČÍ's, 313 sb. z, a n. o obnocvě drobných zamědělských
řím

p~chtú, přihlá:i!} se ,t~:-O- flad-lt~'i,i- p-Íse-mně j} -správy ,kláštera! v posledmch dnech,meslce :~n t r., tedy ve lhůtě čL L cit. zákona, že' si pozemky nadale ~Od~ZI v pachtu. Nesporno jest mezi stranami, že pozemky, Jdere mell _zadatele do 30, září 1922 V' pachtu, byly již 24, března
1922 v"reJnou dr~zbou propachtovány znovu na 6 let, tedy od L říina
1922.az do ~?: zař! 1928. Při dražbě, tehdy odbývané, dražili i dosavadU! pa'Chtyn, a~sak, ač učinili nejvyšší podání, nebyly jim pozemky
v pachtu ponechany, ježto si K,ongregace- v dražebních 'P,odmínkáoh
v>:h~adlla, p:,á~o, přiděliti pozemky i takOVému dražiteli, který podává
mene, ne~ cI~~lo nejvyšší podání. Clánkem VL zákona ze dne 13, čer
v;n;::e 19~2, CIS, ,213 sb. z, a n, bylo stanoveno, že teuto zákon nedot~ka se pachtovmch smlln, kte'ré byly od L ledna 1922 do vydání tohoto
zakolla, t. ). 17, srpna 1922 uzacvřeny dobrovolnou úmluvou na dobu
neJmeně 6 let, jestliže nový pachtýř na pachtovaném pozemku sám nebo
se svou rodmou hospoda'ří, a nadále hospodařiti chce a může a nemá
sVÝc~ I, pa,cht~vaných pozemků více než 8 ha, Posavadní' pachtýři
v~kladaJ1 ~I za~on v ,ten smysl, že o »dobrovolné úmluvě«zde řeči
byh .ne~~ze, J:Z~O ~,ry, se pozemků nevzdali, a přes to, že spoludražili
a, nelvysSI podam uClml!, jim pozemky v pachtu pon,echány nebyly, Dle
llahledu soudu ne~ze si cvšak toto ustanovení ohledně »dobrovolné
umluvy~ v tak,!vem smyslu vykládati, nýbrž měl zákonodárce asi na
my~lI, ze pachtovní smlouvy s novým;, 'pac_htýři musí býti se strany
ana~lt:le. nCl1)ovltosti llza,yřeny hez veškeré povinnosti, na nějakém zá~onne~ us!anovení spočívající, tedy na takov'é, jako na př, stanovena
Je, v _zak~l1e ze dne ll. července 1922, čís, 225 sb, z, a n" na základě
nehoz muze okresní správa politická (magistrát) naříditi vlastníku
d(}mn, hy _nepronaj~t~ ~ístnosti, které se hodí k obývání, a byly v roce
1921 aspon po 6 meSICU obydleny, do stanovené lllůty pronajat V § 18
posléz~ zá,k ~ min;ořádných opatřeních bytové péče zmocňuje se
ok~esm polItlcka sprava, by provedeni svého nařízení případně vynutIla I tresty, Pronajme-li vlastník domu byt v tomto domě jen nás ledken: takové.ho příkazu~ okresní p'olitlck~ správ'y, nelze v takovém pří
l)~de mlu~l!t o smlouve »dobrovolné«, Ze klášter měl právo, v podmínkach ?!azebn,ích sl v~~raditi, libovolně zadácvati pozem.ky ktmémukoliv
pachtyn, neTI!, mc, nepTlpustného, a je tak·ové ustanovení obsaženo skoro
ve vsech drazebmch podmínkách při veřejných dražbách, Nedalo by se
také, mysleti, že pachtý'řÍ, když se snad vzdali nároku na další pacht
sa~~ od _sebe, tedy »dobrovolně«, by se dodatečně o pacht zase přihlá- ,
slh led,ne proto, ze zákon jim právo na další pacht poskytUje ll' že by
pak sovd až na základě takov'ých přihlášek měl zkoumatiotá~ku, jde-li
o dO,brovolnou ~mlouvu. s novymi pachtýři. Že noví pachtýři na pachtovanych poze,:,cl~h samI budOu hos"P,odiřili, a že' i s vachtovanými pozemky ~emaJ1 VIce, _než 8 hac p,ůdy, je mezi stranami nesporno, R ek u r s n I s o u d zmsll napadene usnesení a nařídil prvémn s(}ndu by
nehledě k .důvodu, z něhož vyhověl námitkám, dále jednal a znovu 'rozhodL Dnvody; Prvý soud neuznal práva stěžo'vatelů na obnovu
pacI:;u pozemků _ a dal Ifl;Jsto námitkám vlastníka, maje za t'O, že jsou
:u p~e-dpoklady ,cL, VL za~ona. Ale neprávem, Clánek tento ustanocvuje,
ze zakon nedotyka se onech pachtovních, smluv které byly od 1 ledna
1922 do vydání zákona, t j, do 17. srpna 1922 uzavřeny dobro~olnou
o
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úmluvou na dobu 6 let, je~,m:'''""+Jo''''Íi~;;$~+-_--F""litfrVfrItéJT1-"!lB'cetllk"~;
sám nebo se svou rodinou
i a nadále hospodařiti chce a mŮže
a nemá svý·ch i pachtonných pozemkú více llež 8 ha'. Stěžovatelům
dlužno přisvědčiti, že čl. VI. zákona má na mysU jen nové pachtýře,
;,teří na pachtovaných pozemcích v do·bě vyhlášení zákona t. i. 17. srpna
1922 sami nebo se svou rodinou hospodařili. To jde na jev o ze znění
zákona. Zákon užívá časově doby ,přít,omné a slovem »hospodaří«, chce_
tedy nové pachtýře chrániti i tenkráte, když již v době vyhlášení zákona jsou v držbě pozemků spa·chtovaných mezi 1. lednem a 17. srpnem 1922 a na ,nich již hospodaří. Poněvadž, jak nesporno" dne 17. srpna
1922 byli v držení pachtovaných pozeml,ú a to až do 30. záři 1922,
kďyž již písemné oznámení dle čl. I. zákona bylo učiněno, stěžovatelé
a noví I:acMýři tenkráte napoze1mCÍch těch nehospodařili, pccchtovavše
je teprve' od 1. října 1922, schází již z tohoto dúvodu předpoklad čl.
VI. zákona a slušelo proto rekursu vyhověti.
Ne j v y Š š í s o ud obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

V důvodové zprávě k osnově zákona ze dne 13. července 1922, čís.
213 sb. z. a n. (tisk 3770) 'bylo uvedeno, že článek VI. osnovy, který

byl doslovně do zákona převzat, nepotřebuje bližšího objasnění. Tento
předpoklad byl ovšem mylným, jak Ukazuje případ, o který jde, v němž
obě strany a oba nižší soudy různě vykládají onen článek. Co zákonodárce zamýšlel, jest však zřejmě patrno z vývodů, jež při prvním čtení
osnovy zákona v poslanecké sněmov-ně Národního shromáždění před
nesl zpravodaj (těSnopiseck,r zpráva o. 158. schůzí ze dne 27. a 28. června
1922 str. 1628). Vyložil, že "dalším omezením práva obnovy dle tohoto
zákona jest článek VI., který vychází ze z á s ad y, ne ru šit i dobrovolně uzavřené pachtovní ~mlouvy, jež se staly v mezidobí od 1. ledna
1922 až do doby platnosti projednávaného z~kona za určitých ovšem
předpokla-dú, a to takových, aby novÝ pacht měl ty známkY, které všeobecně jsou žádány, má-li právo obnovy pachtu pOdle tohoto zákona
zd" býti. Výslovně se v čl. VI. praví, že musí to bý,ti pacht na dobu
nejméně 6 let, jestllže nový pachtýř na píachtovaném pozemku sál!'
nebo se svou. rodinou hospodař!. Má se totiž býti vyvarováno sporu;
které vznikají z toho, když byl u z a v ře n pře d vyd á ním z ák o n a řádný pachtovní poměr a jedná se o pachtýře, který by za určitých jiných okolností měl také také právo na obnovu, je-li to pachtýř
téže sociální kategorie, kterou chcc' tento zákon chrániti". Proti stanovisku t",kto vylíčenému nebylo se žádné strany nic namítáno, i dlužno
proto míti za to, že do.šlo všeobecného schválení. Hledí-Ii se k těmto
vývodúm, jest však věc jasná. Z ás a d o II jest, že,. byl-li .p ~ e d. ': ydán í m z á k o tl a z a 1o'ž e n řádný pachtovní p{)mcr s nekym Jmym,
než s dosavadním (starým) pachtýřem, musí tento ustoupiti novérr:u
pachtýři, je-li tento sám drobným pachtýřem. Není tedy správným uaZOr navrhovatelů že zákon ze dne 13. července 1922, čís. 213 sL. z.
a n. jest dělán p;uze a jedině ve prospěch dřívějších pachtýřů, dlužno
spíše uznati, že článkem VI. tohoio zá;kona má býti ch:áně? nový pa~h,
tý'ř, a proto nutno tento článek v pochybnostech vykladalt ve prospecn

nových pa(;htýřů. Této" zásadě" neodpovídá výklad, o který se pokouší
soud rekursní, maje za to, že článek VI. má na mysli jen ty nové pachtýře, kteří na pozemcích v době vyhlášení zákona t. j. dne 17. srpna
1922 samI nebo se svou rodinou již h o s pod a řil t Dlužno se spÍŠe
přidati k názoru prvého soudu, že stačí, byla-Ii smlouva s novými pachtýři učiněna v době od 1. ledna do 17. srpna 1922, a že nesejde na tom
zda novÝ pachtýř v'době vyhlášení zákona byl ji'ž ve skutečném UŽíván;
pacbtovaného pozemku, ný'brž pouze na. tom, chce-li a může,-li sám
nebo se svou rodinou na něm hospoďařiti. To tím více, kdYž - jak
v dovolacím rekursu správně se vytýká - hospodářský· rok se počíná
pravidelně teprve 1. říjnem, takže nový pachtýř zpravidla 17. srpna
1922 nemohl ani ieště hosp·odařitl na pachtovaném pozemku a starý
pachtý'ř byl by mohl snadno zmařiti zákonodárcův úmysl dm, že se
bezdůvodně a bezprávně zdráhal odevzdati pozelmek novému pachtýři
a takto mu umožniti hospodaření. Dobrovolnou úmluvou ve smyslu čl.
VI. rozumí se samozřejmě dobrov,01ná úmluva s novým pachtýřem
která jest patrně míněna jako protiklad ke v n u cen é m u pac h t ~
dle § 63 přídělového zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n.
V n u cen í pachtýři ve smyslu tohoto ustanovení zákona mají tedy
usto~piti starým pachtýřům, ďomáhajíclm se obnovy pachtu, jiným
uovym pa,chtýřum však se přiznává přednost před dosavndními pachtýři. O tom, že v tomto příp,adě úmluva s novými pachtÝ'ři byla dobro~
volná a že staří pachtýři nemaií příčiny, by sl stěžovali do toho, že
pozemky nebyly jim zncvu zadány. nelze důvodně pochybovati, zvláště
když jest. nespúf'llO, že si propachtovatelka v dražebnlch podmínkách
vymínila, že přidělí pozemky kterému'koliv dražiteli.. Rovněž jest nesporno, že no·v'í pachtýři (jimž byly pozemky dány dopachlU na še,st
let), chtějí sami obdělávati pachtované pozemky a nemají 8 ha vlastní
a paehtované půdy. Jsou tu tedy veškeré předpoklady čl. VI. zákona
ze dne, 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n., pro které obnova pachtu
jest vyloučena, i b.ylo proto vyhověti dovolacímu rekursu a změnou
napadeného usnesení o,bnov;ti usnesení prvého soudu. Otázkon zda se
s úmyslem zákonodárce, jak byl vyložen, srovnává ustanoven'í čl. III.
(4) nařízení ze dne 3. listopadu 1922, čís. 311 sb. z. a n., netřeba se zde
zabývati, poněvadž nařízení to platí jen pro územl Podkarpatské Rusí
a pro obnovy pachtu, které se staly v prodlonžené lhůtě.
Čís, 2125.

Odelbráním předanýCh kusů nezanikají proti železnici nÍlroky z nákladní smlouvy i ohledně kusů ztracených.
(Rozh. ze dne 20. prosince 1922, Rv Jl 64!2I.)
Žalobkyni byl na zavazadlový lístek, znějící na 2 kusy, vydári dráhou pouze kus jedíe,n. Žaloblll o náhradu škody pro ce s II I s ,o u cL p r v é
s tol i ce zamítl, nevzav jednak za prokázáno, že žalobkyni byl vydán
Pouze jeden kus, a vycházeje kromě toho z právního náz-oru,
v tom,
že seház~l !eden kus, jest spatřovati zevní, ihned poznatelnou vadu, již
Po. odehram zboží ne]ze dle'§ 97 (I) žel. dopr. ř. již protidráze.u;j}latňo
vah. O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl a uvedl, zjistiv, že žalobkyni

že
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by! dráhou vydán pouze jeden_okus po -právní "tránce.m.Y.__diuD rl.~_c
Ježto balík dlužno pokládati za ztracený na dráze za dopravy to jest
od přijetí k dopravě až do odevzdání adresátovi (čl. 395 obch. zák., § 84
žel. dopr.
jest dráha (železniční erár) povinna náhradou a to náhradou obecné ceny balíku (§ 43, 35, 88 žel. dopr.
Že nárok žalobkyně
po rozumu § 97 (I) žel. dopr. ř. jak prvý soud za to má, zanikl, v tom
nelze prvému soudu přisvédčili. Onen paragraf předpokládá, že zboží
bylo odebráno a dopravné při odebrání placeno. Tyto předpoklady'
nenastaly, balík, jenž hyl samostatnÝ1l1, předmětem dopravY, nebyl
odebrán a ani dopravné nebylo až pIi odebrání placeno;
jak vidno
z faktury, bylo dov,ravné hned' při předání balíkniako eJépresního
zboží (§ 43, 32 (4) dopr. ř,) k doprav'ě, tedy předem zaplaceno. Nemělo
tedy ustanovení § 97 (1), žel. dopr. ř. pro tento případ místa a první
soud, jsa jiného názoru, právně pochybil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

n,

n.

Důvody:

Dovolání, uplatňnjící dovolací důvod Č. 4 § 503 c. ř. s., není opodstatněno. Dovolací soud sdílí právní názor odvolacího soudu, že v tomto
případě nepřichází v úvahu ustanovení § 97 (I) žel. dopr. ř., podle něhož
zanikaií všechny nároky proti železnici z nákladní smlouvy, bylo-I] zaplaceno dovozné a zboží odebráno. V tomtc> případě příjemcem veškero
zboží nebylo odebráno, neboť odvolací soud zjistil, že žalobkyni nebyly
ode,vzďány oba balikY, označené v zavazadlové průvodce, nýbrž pouze
jeden baHk. Druhý balík se ztratil a proto nemohl býti odevzdán žalobkyni, aniž mohl jí býti odebrán. Nejde zde, ani o poškození ani o úbytek
zboží, které obsahoval balík, nýbrž o částečnou ztrátu zásilky, o níž se
zmiňuje ustanovení čtvrtého odstavce § 97 žel. dopr. ř., že, chybí-li při
dodání z několika předmětů, označených y témže nákladním listu jednotlivé kusy, můž" příjemce v potvrzení o příjmu uvésti', že chybí tyto
předměty. Z této, poznáunky jest zřeimo, že odebráním předaných před
mětů nezanikají nároky proti železnici z nákladní smlouvy i ohledně
ztracených kusů, jež může příjemce v potvrzení uvésti. Jinak by tato
výtka pro příjemce neměla žádného' významu a již potvrzeni o příjmu
předaných kusů mělo by v zápětí zánik všech nároků pro-ti železnici
z nákladní smlouvy, zvláště i zánik nároku ohledně .kusu, příjemci ,;e- ,
předanýcb.Odebráním odevzdaných předmětů není schválena ztrata
ostatnich, je'žto slovy: »BYlo-li zboží odebráno,« rozumí se vzhledem'
k § 55 a násl. žel. dov". ř. ai \Jl. 392 obeh. zák. o náklaďním listu a o .jeho
obsahu zboží, označené ve společném nákladním listu aneb ve společné.
zavazadlové průvoďce, a pouze odebráními tohoto zboží schvalUje se
jeho doprava ve smysln prvého odstavce § 97 žeL dopr. ř. a čl. 408
obch. zák.
Čís. 2126.

Byl-li podle trhov,é smlouvy proveden knihovnl záznam vlastnického

práva prO' })konsorcium« »Národniho domu v X.ce, nemůže se spraveni

záznamu domáhati })ďružsh'(},,- )Nársdního domu v X.«, leč že by prokázalo, že přešly na ně práva a závazky z kupní smlouvy.

(Rozh. ze dne 22. prosince 1922,

R

II 386/22).

,,]~onsorciu' Národního domu y, B." byl podle kupní smlouvy ze
dne 23. března 1922 povolen záznam práva vlastnického na domě čp.
60, náležejícím Richardu II -ovi. Za prodJ.c}užení lhůty ku' spravení záznamu žádalo »dru%stvo Národního dClmoll v B." a podalo pak i žalobu
spravovaci. Po uplynutí původní lhůty ku podání žaloby spmv'Ovací
žádal Richard II. 'o výmaz zaznamenaného vlastnického práva. S o u d
p r v é s t o I i c e žádosti vyhG,věl, rek u r s n i s o n cl ji zamítl. D ů v od y: Soud prvé stolice je, názoru, že není pTokázána totožnost mezi
konsorciem Náro-dního dom'u, jež zažádalo pflvodně (} záznam vlastnického práva a mezi družstvem Národního domu, je·ž se domáhalo prodloužení lhůty ku spravení záznamu a jež po'dalo pak žalobu o spravení.
Tento náhled se ztotožňuje s názorem, jejž projevil prenotát a "adate!
o výmaz. Rekursní soud tohoto názoru nesdilí. V obojím případě jedná
se o. osobnost právnickou, .kteráž jest tu i tam vyjádřena hlavním slovem »Národní dŮlm v B.«. Další pozna,čenÍ »Kollsortium« a »Družstvo«
nevykazuje, ve skutečnosti žá:dného rozdílu, jsouc v pod'statě týmž po'družným vyznačením hlavního p'ojmu právnické osoby v různém jazyku.
Ostatně žádost o záznam byla podána v době připravných prací, společenstvo nebylo. ještě zapsáno y' rejstříku a proto byla sepsána mezi
kupite!em a prodatelem jen předběžná smlouvá a bylo zažádáno, jen o
záznam. Nedbalo se tedy a nemohlo se ještě tenkráte ani liDáti přesného
pojmenování, jak je to' možno i pře.depsáno po zápiSU do rejstříku. Vždy
ale jest hlavním, že kup zněl pro Národní dům v B., 'od něhož vycházela
též žádost o záznam, žád,ost 'o prodloužení lhůty 1 žaloba o spravení
a proto, když prokázáno bylo podání žaloby v původní lhůtě sprayovací
neměl první soudce činiti rozdílu v poj;mlf právnické osoby kupitelov;
a neměl vyhověti žádosti o vcýmaz ve smyslu § 45 kn. zák., pročež na
stížnost bylo usnesení jeho změněno a žádost o výmaz odkázána.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Při posuzování knihovních návrhiI jest jedině rozhodným knihovní
stav (§ 94 kn. zák.). Prvý soud ziistiJ, že ve vlo'žee čís. 60 pozemkové
knihy katastrální o'bce B. jest ne_ listu B. zawamenáno právo vlastnické
pm konsorcium Námdního domu y, B. podle pře'dbéžné kupní smlou.vy
ze ,ďne 23. března 1922. A také tomuto konsorciu by,la ,povolena lhůta
ku spravení záznamu. Poněvadž vknihil'Vnim stavu, !}oklld jde o řečený
záznam vlastnického práva, nenastala žádná změna, bylo oprávně'no
jedině konsoreiL>m NárodníhO' domll k žádosti o prodloužení IhŮ'ly ku
spravení záznamu. Družstvo Národního domu v B., zapsané společen
stvo s r. o. mohlo výmazu zaznamenaného vlastnického práva zabrániti,
jen kdyby soudu knihovnílJlu listinou bylo, 'prokázalo, že práv," a závazky ze smlouvy kupní ze dne 23. března 1922 na něj byla převedena.
Tohoto důka,zl! však družstvo Národního domu knihovnímu soudu nepodalo.
Civilnl

ro~hodnlltL
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Napotomní absolutní nemožností plnění pomíjí smluvní závazek bez
ohledu na to, zda-li nemožnost plnění nastala náhodou či zaviněním
a zda-li nastala v době před splatností smluvního závazku či po tom,
(l('ozh. ze dne 30. prnsince 1922, l( I 1425/22).
žalobě o dodání chmele sklizně roku 1919, vznesené v roce 1922,
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, vyvrátiv námitku žalovaného, že plnění jest nemožným, poněvadž chmele ze· sklizně roku 1919
již vůbec není nebo jest úplně bezcenný, tím, že prý se žalovaný na' to
nemůže vymlouvati a musí nésti následky svého prodlení. O d vol a c í
s o u d zrušil rozsudek soudu prvé stolice a uložil mu, bY, vyčkajeprá
vomoci, řízení doplnil a znovu rozhodl. D ů v o. d y: Žaluje se o dodání
chmele sklizně roku 1919, není-li takoVlého chmele, jest plnění nemožným,
poněvádž nelze jej opatřiti, k plně'tlí nemožnému nelze však nikoho odsouditi. Dle § 878 obč. zák. jest smlouva o takové plnění neplatnou, a dle
§ 1447 téhož zákona pomíjí smluvní závazek napotomní nemožností
plnění. Tyto předpisy platí i v tomto případě. nebo! obchodní zákon
nemá po této stránce odchylného ustanovení. V § 1447 obč, zák. praví se
sice, ž,e »nahodNý« zánik věd, rušÍ' smluvní závazek, leč' :má tUl -na
mysli i závazek k náhradě škody, neboť uvádí i »závazek nahraditi
cenu« a proto mluvÍ. o »náhodě«( na, rozdíl od »zavinění« po rozumu §§
1311, 1295, 1296 a j. obč. zák. Přes to však plyne z tohoto předpisu, že
i »nena'hodilým« zánikem a »nenahodiloll« nemožností plněni závazek
pomíjí, poněvadž pravÍ, že při náhodě pamHí »dokollce i« závazek k ná:.
hradě, Ostatně jest to logickým důsledkem i § 878, poněvadž něen nemožného nelze splniti. Nijak nevadí, že jde o závazek již dříve v době,
kdy bylo splnění možno, splatný, poněvadž podle, týchž z,"sad není,
možno odsoui:liti někoho k něčemu nemožnému a dodati chmel sklizně
roku 1919 bylo by absolutně nemožným, kdyby ho nebylo" jak žalovaný
tvl'dí.
Ne j v yš š í s o u d nevyhověl rekursu.

D ů vod y:
Soud ,odvDlací správně uvedl a náležitě odůvodnil, že nemožností 8p1n:ení - míněna je zde nemožnost absolutní - nastalou po uzavření smlouvy,
pomíjí závazek smluvní bez ohledu na to, zda-li nemožuost splnční
nastala náhodou či zaviněním, a zdali nastala v době před splatnnstí
smluvního nároku či po jeho splatnosti. To vysvítá zřejmě ze zákonných
ustanovení, obsažených v usnesení soudu odvolacího, hyť i nebylo to
v nich uvedeno výslovně, St.ěžovatel se domnívá, že· právní mínění
so'udu odvolacího nemá 'opory v zákoně, p'ončvadž dotyčná zásada o
pOIí11;inutí závazku není v něm praje,ve'na výslovně, ale toto jeho mínění
jest mylné, nedbajíc ustanovení § 6 obč. zák O' právu a povinnosti
soudu, v'ykládatii zákonné předpisy. Stěžovate[ ov~~m správně tvrdí,
že ustanovení § 878 obč. zák, v tomto sporu nelze užíti, ale tím není pro
jeho stížnost ničeho, získáno: soud odvolací nezaložil své usnesení na.

§ 878, nýbrž na § í447ohc.'zaR.-a: uvcdl§ 878 jen vzhledem na.vnitřní
souvislost obou těchto zákonných předpisů. Soud odVolací užil §§ 1295,
1296 a .1311 obč. zák. pOllze k naznačení rozdílu' mezi zaviněním a náhodou, nevyslovil však, že tyto S'§. jak v rekurse jest uvedeuo, ustano,·ují následky nenahodilého zma.ření věci, "ni neřešil otázku, zdali tyto
§§ týkají se případu, když povinný sám zuemo'žnil si splnění závazku,
kteráž otázl<a jest v tomto sporu vůbec nerozhodná. Okolnost, že povinnost s'plnění smluvního závazku a povinnost náhrady škody
nevylučují se vždy navzájem, nemčnÍ ni-čeho na pr~.vním stanovisku
soudu odvolacího, Žalovaný namítal před procesním soudem, že nemůže dodati chmel podle žalobní žádosti, poněva,dž chmel,' jejž původně
měl, později prodal a odevzdal osobám třetím a chmele sklizn() roku
1919 vůbec již nenL O tomto přednesu žalovaného nebylo v' první
stolici při ústním přelíčení jednáno a důkazy o skutkovýeh okolnostech
v tomto směru nebyly vůbec připuštěny, což jest podstatnou vadou
řízení, neboť, jest-li námitka žalovaného, shora uvedená, správna, nelze
žalovaného vzhIcdem na hořejší právní úvahu odsou·diti k dodání chmele
sklizně roku 1919, jak žalobce žádá, Soud odvolaci tedy podle § 496
s. ř, s, právem vyhověl odvolání žalovaného, zrušil rozsndek prvého
soudu a nařídil vho,dné doplnění řízení procesi:dho.
Čís,

2128,

Ustanovení třetího odstavce'§ 409 c, ř; s. nelze použiti na uSnesení.
(l(ozh, ze dne 30. prosince 1922, l( I 1440/22).
Usnesením prvého soudu ze dne 6, srpna 1922 byl dlužník uznán povinným zaplatiti vymáhajícímu věřiteli útraty soudního řízení 246 Kč
84 II do 14 dnů pod exekucí. l(elcursní sou;d usnesením ze· dne 12. září
1922, doručeným dlužníku dne 23, září 1922, usneseni prvóho sondu potvrdil. Dne U září ži>dal vymáhaiící věřitel za povolení exeku'ce k vydobytí útratové pohledávky. S O udp r v é S t O I i c e usnesením ze dne
20, září 1922 exekuci povolil, rek u r sní s o n d exekuční návrh zamítl.
D ů v o. d y: Jed'nou z podstatných podmínek pro povolení exekuce jest
dle § 7 odstavec druhý ex. ř. právoplatnost exekučního titulU! .a 'nelZe
proto exekuci povoliti dříve, než pohledávka, dospěje a projde lhůta,
určená v titulu exekučnÍill1 pro plnění. Dle' § 409 c. ř. s, počíná lhůta
k plněnf, určená sondním rozhodnutím, teprve dnem po prav1omoci soudníhú rozhodnutí: bylo-li rozhodnutí soudu prvé stolice li opravnému
prostředku soudem druhé stoUce potvrzeno, poČÍná lhůta k plněnÍ,
určená rozhodnutím sO'uduprvé stoli,ce, teprve dnem po doručení rozhodnutí soudu druhé stolice. V t,omin přlpadě hylo usnesení soudu prvé
stolice ze dne 6, srpna 1922, tvořící exekuční titul a ukládající žalohci
Vojtěchn Š-ovi, nahraditi žalovanému Karlu N-ovi útraty soudního říz.ení
246 Kč 84 h do 14 dnů pod eJOekulCÍ, usnesením kra:iského jako rekursního sondu ze ,dne 12, září 1922 potvrzeno a toto potvrzující usnesení
soudu druhé stolice 'bylo dO'1'učeno žalobci dne 23. září 1922 a žalovanému dne 22. záři 1922, počala te.dy pro žalobce 14denní lhůta
k plně'tlí útrat 246 K'č 84 h, určená usnesením soudu prvé stolice ze dne
6, srpna 1922, teprve dnem 24, září 1922 a prošla tato. lhůta teprve dnem
78'
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října

1922.

:fxekuč,ní

.

útrat na žalobci byl podán dne 13. září 1922 a pov·olena exehce dle
tohoto návrhu soudem prvé stolice dne 20. září 1922. tedy v době, kdy
IMta k placení (ěchlo útrat ještě neprc·šla a kdy ještě rozhodnutí soudu
druhé stolice ze dne 12. září 1922 stranám nebylo ani doručeno. Tím
porušen byl předpis § 409 c. ř. s. a § 7 ex. ř.; povolená i vykonaná
exekuce jest neplatnon.
Ne j v y Š š í s o' II d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody;

Dovo·lacímu

rekursu

nelze

upříti

oprávněnosti.

Náz'or rekursního

soudu, že ustanovení třetího odstavce § 409 c. ř. s., který mln'vípouze
o rozsudcích, se vztahnje též na nsnesení, odporuje předpisu § 524 c, ř,
s., dle· něhož rekursy nemají odkládacího účinku ani 00 do prov'edení
usnesení, jemuž b:vlo odporováno, ani co do jeho vykonateln.osti. V tompřípadě, jest exekučním titulem usnesení okresního soudu ze dne 6.
srpna 1922, jÍmž bylo uloženo povinnému, aby zaplatil do 14 dnu, pod
důhonem práva vymáhajícím.u věřiteH útraty určené na 246 Kč 84 h.
to

Toto usneseuí bylo doručeno povinnému 10. srpna 1922, pročež posled".
ním dnem ok zaplacení těchto útrat byl 24. srpen t. r. Při tom jest Iho-,
steino, že povinný podal rekurs proti usnesení prvého soudu dne 23.
srpna 1922, jelikož nevznesl návrhu, by této stížnosti byl přiznán odkládací účinek ve smyslu druhého odstavce § 524 c, ř. s. 'Exekuční
žádost, podanou vymáhajícím věřitelem dne' 13. září 1922, nelze tedy
Dovažovati za

tehdy vysazované. Pokud se týče stromů roztroušeně rostoucích ~ dle
po·sudku z~alcú ~yr~stly z přivátýeh s.e,men _ byly tyto přírůstky dle
~ 405 ~ nasl. obc. zak. pro toho pachtyre, za jehož pachtovní doby pocaly rust:: l"OU tedy užitky, které pachtýř si mohl bráti, a nárok na tyto
stromy nd! se ustanovením občanského zákona. R e k;ur~ nf s o u d
usne~ení prv~ho' soudu, pokud jím nebylo pachtýři přiznáno do vlastmctv!}7 d~bu.a ostatní stromy, zrušil a n.ařídil prvému soudu, by v tomto smeru dale lednal a znov'u rozhodl. D ů vod y; Pokud se týče stromů
na pozemku čk. 658 podotýká se, že ohledně vlastnictví stromů ner.oz~?~Ule, kdo ie sázel n~b ošetř?val. nebo z čí sazenic pocházejí, nýbrž
ndl Se vlastmctv! dle § 412 obc. zak.. ~ dle kmene a jest strom vlast~ictvím tooh~, na jehož pozemku ze země vyvstává. Jelikož není sporno,
ze 17 dubu Jest na pozemku čk. 658, n:áležejících faře v M., není o tom
poc~ybnosti:, že, jsou i tyto duby a stromy jejím vlastnictvím, a přejde-li
nym vlastmetv! pozemku na požadovatele, přejdou s tím také do jeho
v'la~tnic.tví ony stromy, jichž kmeny na tomto pozemku ze země vyvstavaJ!, neboť není právnicky možno, aby jednak pozemek jalko takový,
a Jednak str·omy na něm stojící, byly ve vlastnictví různých osob.
'N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody;

předčasnou.

Čís,

2129,

Zajištění půdy drobným pachtýřům
čís; 318 sb. z, a n.).

(zákon w dne 27.

května

1919,

Lesní stromky, vyrostlé na požadovaném pozemku ze semen,
tam zavátých, jsou prÍfůstkem ~§ 404 obč.zák.), stromy, na požadovaném pozemku zasáze!né, příbytkem '(§ 420 obč, zák,). Pož'adovací
uárok vztahuje se i na ty i na ony, ač nejde-Ii O' případ odStavce pátého
II 1 požad. zák,
větrem

(Rozh. ze dne 30. prosince 1922, R I 1445/Z2í.

s o ud p r v é s t o I i c e přiznal sice drobuému pachtýři do vlastnictví pozemek čk 658, nikoliv v'šak 17 dubů a ostatní stromky na něm
se nacházejÍCÍ a uvedl v tomto směru v d ů vod ech; Konaným ř.íze
nírn nebylo zjištěno, že požadovateli nebo jeho předchůdcům byly dány
do pachtu s pc·zemky i duby a stromy na' něm se nalézající, ani toho
žadatel netvrdí. Že vlastnictví dubů požadovatel nebo jeho předchůdce
vůbec nabyli a zejména řádným způsobem, nebylo· výsledky řízení nijak
potvrzeno; rovněž nebylo potvrze.no výsledky řízení, že předchůdci
žadatele duby ty pro sebe zasázeli a pro sebe pěstovali; naf1pak. výsledky řízení bylo zjištěno, že před'chůdce' žadatelův ve službách lesní
spTávy z jejích sazenic je zásel v souvislosti! s celou. alejí na pozemcích

, Vývo'~,:, stěžovatele, jenž nerozeznává mezi přírlIstkem (§ 404 obč.
zak.)} , pnbytkem (§§ 420 a 421 obč. zák.) nejsou s to, by otřásly odIiv,odnemm rekursní~o soudn. V tomto případě dlužno považov-a.ti ia pří
rust~k stromy les~!, na louce z~ semen, věltrem tam zavátých vyrostlé,
kdezto duby, pO'del cesty v pozadovaném Dozemku zasázené předchůd
cem pachtýře." za Příbytek podle' §·420 a 421 obč. zák., a dle toho správně
. uznal rekursm soud, že .duby staly se vlastnictvím obročí a že přejdou
s pozemkem do vlastnictví požadovatele. Není tedy sporlI že požadovateli nárok na přiznání pachtc>vaného pozemku do vlastnictv'í pří
slnší,. ,n,emůže ~ýti ~poru ani o nároku k dubům, na pozemku dřívějším
pachtyrem vysazenym. V tomto případě nelze se dovolávali čl. III. zákona ze dne 17. března 1897, čís. 77 ř. zák., jelikož tímto zákonem byly
zacho.vány v platno·sti i právní poměry óhledně str-omů, jakožto samostatnych majetkových objektů, netvořících ]lříslušenství půdy před
p'1~tností ,zá~ona ii~ vzniklé, již pro výjimečnost tohoto zákona, u~rav'U
JI~!ho pravm pomery v Tyrolsku á Dalmácii, dále i proto., že tímto
~~konem nebyl občanský zákon nikterak změněn. Na poměru shora vyhceném nebylo ničeho změněno zákonem o drobných pachtýřích nebo!
n~bytí vlastnictví i se stromy - pokud nejde nepochybně'o polni ovocn:\Cv sad ~ ~utnn posuzovat! vždy dle občanského zákona. Tvrzení
stezovate.le, ze se pachtýř nikdy o duby nestaral, jest v rozporu se
SPISY, ,n~b~ť prokázá,no jest výp~věd.mi osob přezvedných, kž při vysazovam lechto dubu byly zamestnanv, že jak požadovate.] tak ieho
~ře~ehůdce !an V". jenž duby dal vysáze.ti, duby tyto ošetřo~ali a prorezavah a lIm vzrus! jejich upravovali.
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vanou), a mimo jiné určn: l<e - jest- po~inna vyplatiti jako odkaz dceři
výbavu. Ustanovil to slovy: "nedospělé anezaopatrene dcery Božena a Josefa obdrží tutéž výbavu jakou dostaly
p~ovda~é již dcery Marie T-ová, Aloisie R-ová a Teresi~ K-Qová.« Cenu
teto vybavy neuved!. Při projednávání pozůstalosti dne 4. prosince
1911, při kterém zastupúval žalobkyni, tehdáž již Z3Jetou za zletilou
prohlášenou, její švakr Antonín T., prohlásila Se žalovaná ohledně odkázané výb~vy, »že každá z dcer (provdaných) obdržela výbavu, výlohy
s,:atby, ,nabytku, prádla a šatstva v to čítaje" v ceně 10.000 K, že dle
vule svehomanžela vydá dcerám Boženě a Josefě svého času výbavu
v stejné ceně«. Prohlášení t·oto vzal Antonín T. jako vykázaný plne·mocník žalobkyně na vědomí. V tom smyslu byl také pojat do odevzdad
listiny ze dne 21. prQosince 1921 závazek universální dědičky, dcerám
Boženě a nez!. J oselě poskytnouti každé výbavu za IO.DOO K. Žalobou
zadanou v roce 1922, domáhala se dcera Božena na své matce Marii
M-ové výbavy, uvádějíc v žalobě jednotlivé věci, vše velmi dobré jakosti a bez ohledu na to, zda hodnota p'ožadovanýeh věcí přesahuje
10.000 Kč. O b a niž Š í s o u:d y žalobu zamítly; o ci v' o I a c í s o u d
z těchto d ů v o cl ů: Ze skutkové podstaty vyplÝvá, že původní příkaz zů
stavitelův na pořízení výbavy :dceři Boženě nabyl při projednávání pozůsta
losti konkrétní formy odkazu a souhlasnou vůlí všech účastníků stanovena určitá jeho cena. Názor odvolatelky, že se ocenění to státi mohlo
jen z důvodů fiskálních, nelze pokládati za správný a nárok na výbavu
V, ceně 136.225K'č proti dědičce, když se tato zavázala poskytnouti
vybavu v ceně 10.000 K, není odůvodněn. Jednalo by se o obzvláštní
zatížení pozůstalosti, které strany při projednávání pozlrstalosti na mysli
neměly. Zákon zná jen takové zvýšení podílů z pozůstalosti kde Se
jedná o podíly dědiců, jako takových, jako při zvÝšení dílu p'ov'inného
a při ,~ově na .ievo vyšlém jmění, kdežto odkazy se nezvyšují, naopak
Jest pnpustno odkazy snížiti (§§ 690 - 694 odk. zák.). Také při výkladu,
jaký rozsah odkazy mají, počíná si zákon způsobem obmezujícím (§§ 674,
678 a 679 ·obč. z~k.). Při tomto směru zákona nelzeodkazovníkům při
znati právo na vyšší cenu věcí odkázaných z pouhého dllvodu, že také
cena pozlrstalosti (aktiV) nepřiměřeně stoupla, a jest to přímo vyloučeno,
když byla Pro splněni .odkazu mcitá cena dohodou účastníl;ů stanovena.
SmíYsl závazku žalované jest ten, ž·e má na vůli buď výbavu poskytn??ti neb cenu její 10.000 Kč vyplatiti, tedy alternativa facultas, pro niž
pn padnou obdobou jest § 660 obč. zák K:dyž universální dědička volila
cestu druhou, chtějíc zaplatiti 10.000 K na výbavu, dostála svému závazku a není žalobn! nárok ,0pod'Statněn.
Ne j v y Š š í s o ud zrušil rozsudkY obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu prOjednal a rozhodl.
Bože,ně (žalobkyni)

I za platnosti zákona ze dne' 27. dubna 1922. čís. 130 sb. z. a n.
možno podati žalobu na vyklizení. Nejsou-li tn její podmínky, nýbrž
mělo-li býti postupováno řízením nesparným, dlužno žalobu zamítnouti.
(Rozh. ze dne 30. prosince 1922, R I 1455122).
Žalovaná, prodavši' roku 1919 Emilu W -ovi dům, vymínila si v něm
bezplatný byt na tři roky a zavázala se vykliditi byt za odškodné, p~,k
Ji by ElmH W. prodal dům dále. V prosinci 1920 prodal EmIl W. dum
žalobkyni, jež žalovala na vyklízeni bytu. Námitce nepřípustnosti pořadu
práva s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu odmítl, maje za to, že
dlužno postupova,ti řízením nesporným dle zákona o ochraně nájemců
ze dne 27. dubna 1922 čís. 130 sb. z. a n. 1< e k u r sní s o ud námitku
nepřípustnosti j;ořadu' práva zamítl, ježto tu nejde o poměr nájemní
vzhledem k tomu, že nebyla smluvena úplata za užívání bytu.
Ne j v Y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Námitka žalované, že pořad práva
jest vyloučen, nebyla bY odůvodněnou ani' tehdy, kdyby se mělo. za to,
že 'v tomto sporu jde o nájemní pom,čr· 'mezil stranamI. Ustanovemm § 1
zákona o. ochra'nč nájemníkú ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n.,
že pronajímatelé bytu mohou vypověděti nájemní ne?o podnájemn~.
smlouvU' jen, svolí-Ii k tomu okresní soud, v jehož obvode jest hyt, nem
vyloučeno, že hy se pronajímatel nedomáhal po případě vyklizení a
odevzdání bytu v sporném řízení, má-Ii pro nárok zákonný podklad. Na
tom také ničeho nemění že účinnost ustanovení §§ 1 až 6 a § 7 (1) uve-'
deného zákona nemůže' býti vyloučena ani omezena smloUlvou, jelikož
jest stranám, na vůli ponecháno" shodnouti. se o zrušení nájemní smlollv1:
i bez .před·cho.zí výpovědi. Opomene-li pronajimatel VY1moci sl soudm
svolení k výpe-vedi', mÍlŽe to míti jen ten následek, že bude žaloba jak~
bezdůvodná zamítnuta. Nehledíc k tomu uplatňuje žalobkyně, v odstavcl
V. žaloby jako zrušovaCÍ důvod i tu okolnost, že žalovaný prý zneužív~
sporných místností 'ke škodě žalo·hkyně, pročež vzhledem k l1stanoven~
§ :3 zákona o ochraně nájemníků v tomto případě nelze žalob~, zamít;lOutl
proto, že pořad práva jest vyloučen. Rekursní soud tedy V'Slm pravem
této námitce nevyhověl.
Čís. 2131.

Bylo-li před válkon dědici posledním pořízením uloženo, !J:Y dal ~~:
Imzovníku výbavu v určité ceně, lze se domáhati takové vybavy, ]IZ
bylo by lze obdržeti za onu cenu před válkou.
(Rozh. ze dne 30. prosince 1922, Rv I 266/22).
V závěti ze dne 13. ledna 19J1 ustanovil zůstavitel Antonín M. universální dě:dičkou veškerého svého jmění svou manželku Ma,ii (žalo-

Důvl>dy:

Otec žalobkyně Antonín M., jenž dne 24. le:dna 1911 zemřel. ustanovil
ve své závěU ze dne 13. ledna 1911, že jeho dcera Božena - žalobkyně
- obdrží t o II Ž V Ý b a v u, jakou dostaly provdané již dcery Marie
T -ová, Aloisie R-ová a Terezie K-ová. úmysl a vůle zůstavitele jsou
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jasné a nepotřebuji dalšího -YySeúovmrt;-i\1t1:ta1nrcera-BwerunlbclNeu--'
stejné množstvÍ a stejný počet věci stejné jakosti, jako dostaly již její
provdané sestry, tedy výbavu in natura. Nevadí rčení, že zůstalá vdova
Marie M-ová jest povinna »vyplatiti odkazy ... «, ježto z celé souvislosti
posledního pořízení vysvítá, že slovo »vyplatiti« zahrnuje v sobě jak
poskytnutí výbavy in natura, tak i zaplacení dalšího peněžitého odkazu
30.000 K (věna nebo-li podílu). Tak i zúčastněné osoby tomu rozuměly,
nebot při projednávání pozůstalosti prohlásila vdova a universální dě
dička Marie M-ová: dle protokolu ze dne 4. prosince 1911, že každá
z provdaných dcer obdržela výba,vu (výlohy svatby, náh"tek, prádlo,
ša,(stvo) v ceně 10.000 K a že dle v ů I e svého manžela vyd á dcerám
Boženě a Josefě svého času výbav u v'e stejné cené, kterážto
prohlášení vzal Antonín T., jenž byl přítomen jednání také jako vykázanÝ plnomocník tehdy již svéprávné Boženy M-ové, na vědomí. Tím
došlo srovnalou vůlí shan k dohodě v ten smysl, že má býti splněna
zůstavitelova vůle tak, že Božena M-ovú obdrží svého času tol i k věcí
téže jakosti, jako její provdané sestry, k o 1 i k bylo tehdat. j. v době
učiněné dohody lze opatřiti za 10.000 K: tehdejší měny rakousko-uherské.
V tom smyslu dlužno rozuměti, též ustanovení odevzdací listiny, že
U1iiversální dědička poskytne dceh Boženě M-ové, až se bude vdávati,
výhavu z a 10.000 K. Pokud se žaLobkyně domáhá toho, by žalovauá
dodržeJa. tuto úmluvu, jest tedy v právu" a nelze souhlasiti s názorem
odvolací ho soudu, že by šlo o nepřípustné zvýšení odkazu, stejně jako
mylným jest i další předpoklad odvolacího soudu, že žalovaná má na
vůli, buď poskytnouti výbavu nebo vyplatiti její cenu 10.000 Kč v ny,
nější znehodnocené měně, a že dostála svému závazku, volila-li druhou
cestu, chtějíc zaplatiti 10.000 Kč na výbavu. Neobstojí ov'šem ani právní
názor prvého soudu, že žalovaná není povinna dodržeti dohodu ze dne
4. prosince 1911 proto, že od té doby hos.podářské poměry se značně
změnily, to tím méně, když alespoň v témže poměru, ve kterém stouply
ceny věcí, jež žalobkyně p'DŽaduie jako část výbavy, zvýšila se i hodnota majetku, jenž připadl žalované jako universální dědičce po Antonínu M-o'vi, zejména hodnota nemov,itostí. Že' žalovaná prodala některé
z nich, nemůže býti na újmu žalobkyni, nýbrž jde na vrub žalované.
Právem tedy dovolatelka vytýká, že odvolací S'Oud mylně posoudil věc
po stránce právní (§ 503 čís. 4 Co ř. s.), zároveň však jest odůvodněna
též další výtka, že odvolací řízení stíženo jest vadou, která byla způ
sobilá zameziti úplné vysvětlení a důkladné posouzení sporné věci (§ 503
čís. 2 c. ř. s.). S právního hlediska, jak výše bylo naznačeno, nutno totiž
především zjisti'ti, c o dostaly pr'ovdané sestry žalobkyně výbavou,
a k o 1i k z toho bylo v roce 1911 lze opatřiti za 10.000 K, neboť teprve
tato zjištění budou podkladem pro rozhodnutí, co a ko·lik žalobkyně může
důvodně žádati, ~ a bude po případě na žalobkyni, by po proveqeuém
řízení přizpůsobila svuj žalobní nárok výsledkům provedených důkazů.
V 'onom směru nutno provésti důkaz svědecký a třeba-li též důkaz výslechem stran, nabízené již v první stolici. v druhém siměru pak bude
třeba vyslechnouti znalce. Je-Ii správnou námitka' žalované, že částečně
již vyhověla svému závazku, zaplativši' různé věci, jež žalobkyně na
účet výbavy objednala, pokud Se (ý'če koupib a odEbrala, bude nutno
i k tomu hleděti.

Vlastní směnka: na vlastní řád jest neplatnou.
Neplatnon jest směnka vydaná, jež neObsahuje platebního

příkazu.

(Rozh. ze dne 30. prosince 1922, Rv I 1539/22.)
směnečnému platebnímu příkazu namítl žaJ.ovan~', že žalobní
je protizákonnou směsí sll'ěnky vydané a vlastní. Pro ce sní
s o udp r v é s t o I i c e platební příkaz zrušil. D ů vod y; Posuzuje-Ii
se směnka jako vlastní, již vydal Josef B., schází v textu' směnky jméno
osoby nebo firmy, jíž nebo na jejíž řád má býti placeno (čl. 96/3 sm.
řádu). Pak-li se však směnka považuje za vydanou, chybí jednak příkaz
platiti, j,ednak jméno osoby, jíž jest platiti (čl. 4 sm. řádu). O d vol a c í
s o u d rozsudek potvrdil. D ů v 'o d y: Právním názorem soudu prvé
stolice, že směnka, nevykazujic náležitostí čl. 4 směn. ř. jest neplatnoU,
dlužno při'Svčdčiti. Ze směnky patrno·, že jde o směnku vydanou. Vydatelem směnky je žalovaný, jemuž také jako vydateli a indosantu zaplacení směnečné pobledávky 1500 Kč bylo uloženo, a příjemcem směnky
jest Josef B. Dle čL 6 směn. ř. může vydatel směmky vydané sehe sama
jako remitenta poznačiti (vydané směnky na' vlastní řád, jak tomu
v tomto případě); ve směnce schází však příkaz placení, nebof vydatel
sám se zavazuje platiti. Směnka nemá náležitostí čl. 4. směn. ř. a jest
neplatnou (čl. 7 směn. ř.). Nelze přisvědčiti odvolání, že adresa a akcept
příjemce bYly zbytečným, nepodsta'tným obsahem směnky, a že na ně
ve smyslu směnečného řádu náleželo pohlížeti jako by nebyly napsány,
a že v tomto 'případě j,de o vlastní směnku na vlastní řád.. Na v'yvrácení
vý'vodů odvolání ve směru tom stačí poukázati k tomu, že žalobce
směnku jako směnku vydanou proti příjemci směnky Josefu B-.ovi pr.otestovati dal a na protest ten se v žaloběodvoláv'á. Ostatně vlastní
směnka na vlastní řád byla by dle čl. 98 směn, ř., který se čl. 6 směn.
řádu nedovolává, neplatnou. Poněvadž ze směn,ky takové žalováno nebylo, nebylo také třeba, aby žalovaný neplatnost tu v námitkách svých

Proti

směnka

upla 1tňova1.

N e j VY š š í s o u d

nevyhov'ěl

d'Ovolání.

Důvody:

Dovolatel udává, že bylo úmyslem stran, vystaviti vydanou směnku,
a sám také nakládal se spornou směnkou ja,ko se směnkou vydanou, dav
ji protestovati pro tip ř í j e ll' ci Jo-sefu·B-ovi a zažalova\' ji, d o v ol á v a j e set o hot o pro t e s t u, proti, Štěpánu R-ov! jako,žlo Vydateli a indo,santovi. Že směnka j3'ko vydaná směnka jest neplatnou,
vylOŽily nižší sOlldy a dovolatel anl to nepopírá. Neplatnou byla by
směnka však i tehdy" kdyby byla pokládána za vlastní směn!,u na
vlastní řád, poněvadž nikdo nemůže sám o sobě slíbiti placení. Tvrzení,
že v té příčině nebylo žalovaným nic namítáno, jest nesprávné, nebof
ža'locvaný výslovně' namítal, že tu je s t n, e p 1a. t TI Ý s li ll, s mi)ne č n y, a nesejde na tom, že odůvodňoval neplatnost ~ ostatně zcela
případně poukazem na to, ťe směnečná listina spojuje proti zákonu
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obě

formy směnky,
Griinhut I 436; Staub

čl. 4

§ 52;

čl.

96

10).

Čís. 2133.

Rozhodl.li se kupítel, požadovati na prodlévajicím prodateli náhradu
škody, nemůže na něm žádati to, c·o by byl na včasně dodaném zboží,
zpracovav je, vydělal.
(Rc.zh. ze dne 30. prosince 1922, Rv II 232/22.)
ZaLobce vysoudil na žalovaném družstvu spor, jímž družst;'o uzn~lo
povinným dodržeti vůči žalobci smlouvu, kterou se mu zavazalo pre·
nechati a dodávati střeva z poraženého do·bytka. Ježto žalované družstvo rozsudečné povinnosti nedostálo, domáhal se žalobce náhrady
škody, jíž vypočetl rozdílem mezi kupní cen~'ll surových .střev a p;odejní cenou střev vyčištěných, nasolený'ch a Jmakk prodejI upravellJ:'0h
po srážce nákladů úpravy. O b a niž š í s o u d y _žalobě vyhovely,
o d v -o I a c í s o u d mimo jiné z tě'chto rl ú v o ci ů: Zalobce byl hledě
k § 368 ex. ř. oprávněn vzdáti se provádění ex,ekuce, k n.íž .dle Pů,:od
ního rozsudku byl oprávněn, a mohl své mtcrese protI zalovanemu
družstvu samostatně uplatňov'ati, jak také skutečně učinil. Kr-ome toho
vyhověl však žalobce i pře'dpisům hmotného práva, ne?Of žalovan~
družstvo mělo od vynesení onoho rozsudku z dostatek casu, by sve
povinnosti k doc)ávce střev dostálo, Když ta'k neučinilo" n",mú~e žalobci vytýkáti, že nero·stupoval dle čl. 355 a 356 oboh; zak. ~h"ta,
kterou se v tomto sporu žalobce náhrady inter'ese na zalovanem drnzstvu domáhá, t. j. doba od 19. února 1919 do 31. červen,;e 1920 sama
o sobě, zvláště však s ohledem na to, že žaloba na plac;ll1 tohoto I~te:
rese žalobcem teprve 7. srpna 1920 u soudu byla podana, Jest zajlste
dostatečnou lhůtou, ve které žalUjící družstvo svému závazku na dodání
střev vyhověti mohlo a tlení proto ,oprávněn,o tvrditi, že mu žalobcem
dO'datečná lhůta k plnění nebyla poskytnuta a že žalobce nepostupoval
dle předpisů čL 355 a 356ohch. zák.
Ne j v'y š š í s o II d zamítl žalobu.

::a

pro~lévajícímu procareTnen práva,- naznačená čl. 355 a 357 oboh. zák.
Z~hajlv sp~: o. Sp'I~ěIÚ smlouvy, vykonal sice volbu, dle čl. 355 obch.
zak. mu pnsluseJlcl, jež zása'dně jest neodvolatelna. Ze zásady o neodv~lateln'ostJ to~oto výběru práva dlužno však připustiti úohylku,
~d.yz, Jako.z~e, zalo·bcova volba byla zmařena žalovaným družstvem,

J.ez se ::~raha uposlechnouti příkazu sondním rozsudkem. Milže tedy
zalobce, zada.tJ ?,a t;'ístě splnění náhradu škody z nesplnění. Dle čL 357
obch. za~. zalez:, nahrada pro nesplnění, kterou prodávající má poskytnouti, ma-li ~b~'Zl cenu tržní nebo hUlrsovní,. v roz,dílu mezi cenou kup-ní
a ,c:,nou tr'lllI nebo bursovní,' již mělo zhoží v' té -době a v tom
uste
, kdy a, kde mělo býti dodáno. S náhnldou této abstraktní
s~ody ne~us! ~e kU~~jkj spokojiti, llIůže žádat. i škodu vyšší, musí
vsak doleazatl, ze. vysSI skodu utrpěl buď tím, že zboží jIž dále prodal
a ~~~nohl Je Pro h~navost prodávajícího dodati, buď že se jinde kryl za
VJ::S~I ce_nu, nebo ze by byl zbo·Ží proc:al za cenu vyšší než byla, cena
trzlll. ~ Zalobc.e, vš~k. neúčtuje ško,du p·odle žádného z těchtO' způsobů.
VyhraZUJ'; SI -;,,"~att skodu, kterou utr:pěl, nemoha dostáti svým závaz~um, P?nevadz :alovan~, družstvo nedodalo jomu, a škodu, kterou utrpěl
uhradmml koupemr, a zadá nyní. by mu' žalované družstvo nahradilo
00 b;: na ~třívkách po přípravě jich k prodeji byl v'Ydělal,kdyby ža~
~ovane ~:uzstV? m!, je bylo doda·lo. Takovf" způsob vyúči<ování škody
Jey n:pnpustny. Zal obce nemůže pO,žadova ti zisk, který mu ušel pone:,adz Imnabyl držby zboží a nemohl je proto p'o ~p'faoování dále' zciZIl!, nebo.f držby zboží se vzdal, když na místě splnění žádá náhradu
za nesplněn~. !J0v'olání dlužn·o dáti za pravdu, že žalobce chtěl-Ii střívka
po zNacova.m prodatI dále, nesměl zůstati nečinným, když družstvo mu
suro:v~ch strev -ne~odalo, nýbrž musel se dle zásad poctivého obcho~?v~n} staratl o ~ahradu, a že by vÝsledek sporu, kdyby žalobnímu
z~dallI bylO vyhoveno, byl vlastně ten, že by žalobce na útraty žalo vaneho dru;1Sfv'a dJostáva.1 bez jaké'koHv námahy se své strany rentu po
dobll tryam smlouvy, dokud by mu družstvo střívka dle úmluvy nedodal~. ,zalobní žádání tak, j ak bylo učiněno, není tedy po zákonu
npravneno.

:r

Čís. 2134.

Důvody:

Schovanci nepřísluŠí nárok na mzdu za práce konal1é pěstounovi.

Do·volání jest v právu, pokud vytýká, že napaden1'1u rozsudkem
byly po·rušeny ,předpisy čl. 355 a 357 obch. zák., ~áro,k věřitele v § ,368'
e'x ř na,značený na plnění inter'ese pro nesplnem zava.zku, pov:mnemu
náiež~jícího, nebo na náhradu škody, tím ,způsobe~é ,neza~l~d~ se, na
tomto místě zákona neboť toto ustanovem ponechava zmmeny narok
nedotčeným, tedy jel předpokládá. Netkví také v rozsudk,:, jímž po.,:inný
ku splnění závazku by'l odsouzen, neboť rozsudek na pInem netvon nového právl1ího, poměru, nýbrž osvedčuje jen :původní důvod závazku
a činí jej nepochybným. Způsob a rozsah náhr~dn~ho nár?ku dlužn~
proto posuzovati podle zjištěného původního -pravmho pomeru. ~oupe
střev, jež byIa předmětem předchozího sporu, a z .níž odvo~uje žaIobce
svůj nárok náhl'adní, jest nepochybně -obchodem; zalobce ma tedy protl

(Rozh. ze dne 30. prosince 1922, RV' II 291/22.)

~alobkYně ~yla schovankou žaI,oval1ýcha, ode-šedší od nich ve svých
19 letech, domahala se na nich odměny za práce, jež ii'm konala od svého
12 roku. .S o u·ď y v še c h tří s t o I i c žalo.bu zalmitly, Ne j v y Š š í
s o u d z techto
důvo dů:

• Ze s~utkov?ch Zjiště~í soudl! njžších vychází, ž.e žalobkyně uekonala
zal(}Vanym prace, a sluzhy na zalkladě námezdní smlo'uvy ve smyslu
&1151 ,po~ud s~ týče 1152 obč. zák. púvodní doslov, jež v oné dObě plahly, nybrz z duvodu, že žalovaní přiíaliji k sobě za schovanku, po.sílaíi
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ji do škob,r a ji živili i
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obč. zák. podobný poměru manželského dítka k rodl~um. Manzelske děti
nemají vůči rodičům, s nim,iž jSDU ve svazku rodmnem, naroku n~" mzdu
za práce v domácnosti nebo z příkazu ;odičů i ji~de.' poku? rodlc~ ,dle
§ 139 pečují o jejich živobytí a zdravl, po~kytull l:m ~Iusno:l vy,~,~~
a starají se o jejich vzdělání; rodiče mají dle §, 144 obc. z"k., p:avD, ;ld~t;.
jednáuí svých dětí a tyto jsou pDvinny je poslouchatI" pro ce z mUSl !ez
bez nároku na zvláštní úplatu (mzdu) pomáhati dle sVY,ch sll v, ,domacnosti a ve výdělku, podobně jako je to povinností manzelky V!:,Cl ,:,anželovidle § 92 obč. zák. To pia-ti tedY též o poměru žalobkyne k. za~o
vaným. Že žalovaní pečovali o žalobkyni tak, jako dle § 139 ,obc. zák~
rodiče povinni jsou pe,čovat, o manžels~é dítě" je , zjištěn~. , Z,alobkYn~
odešla od žalovaný'ch v roce 1910. Odmena penezlta za place, za~obkym
žalovaným konané, nehyla mezi nimi výslovně umluvena. Jesthze h~d
nota prací, jež žalobkyně ku příkazu žalovaných konala v po~ledmc~
létech svého poby,tu II nich, převyšovala snad náklady" sPole~e s l~ll
výživou a výchovou, bylo tomu zaji-sté zas opačné v dobe, kdyz chodlla
do školy. Žalobkyni: nemá tedy prDti žalovaným nároku na m,zdu ~l,e
§§ 1151, 1152 a 1154 ohč. zák. původní doslov, jež PDdle § 152 .';'15. na!lzení ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. z. platily v době pobytu lel,lho..,: ~a,
lova:ných. Rozsudek soudu odvolacího obsahuje ovšem Slultkove zllste~l:
že žalo-vaní sli'bovali žalobkyni domek, když nechá, j~ II sebe, byd~lÍl
a dochová je do smrti; to se však nestalo, poněvadz zalobkyne od~sla
od žalovaných. Tvrzen! iej!, že pro zlé nakládání musila od, zalovanych
odejíti nebylo zjištěno; soud _odvolací naopak vzhledem na vysle~ek pr~o
vedenÝch důkazů právem dospěl k přesvědčení - . že ža.J~!,kyn~ nemela
se u žalov'aných tak špatně, aby byla musela od mch Ddellt!. !"aroku na
náhradu za slibovaný domek tedy nemá, poněvadž nenastala ,:y:n mka , n~
níž slib ten byl učiněn závislým. Zdali žalovaní byli p:".~~m: zalobkyne
obohaceni, jest nedůležito, poněvadž vzhledelm na horelsl uvahu ne,]ze
tvrditi, že obohacení bylo nedllvodné.
Čis.

2135.

Kdo byl přijat za zaměstnance bndouci společnosti. s !. o., má nárok ~I:'
služební požitky vůči těm, s uimiž smlouvu ujednal, treMs pak ku znzení společnosti nedošlo.
,_" .
Není důvodem propuštění, zdráhal-U Se zamestnanec, prljaty na vedoucí místo, konati služby podřízeného řá<:lu.
(Rozh. ze dne 30. prosince 1922, Rv II 311122.)
Dne 22. února 1921 byla mezi žalovanými v přítomnosti notář~ podepsána společenská smlouva O> zřízení spole'čnosti s r. o. A. Jedn:m ze
společníků hyl též žalobce. 'Po podepsání společens~é, smlou~y sesel,se
výbor jednatelů ke schůzi, jíž se zúčastnili všic~m zalova~!. Na te!?
schůzi přijali žalovaní žalobce za obchodního ředItele, s?ol~cnost~ a ':Cl:
nlli s ním služebni smlouvu za těchto podmínek: 1. ROCllI základm sluZll;:
36.000

Kč, funkční roční přídavek 12;000 Kč, roční remunera~ce 12.~~~ ~c.

Základní služné a funkční přídavek jsou splatny proporclelne v meslcmch

2. Spol~čFQ~t~s_ej,_aYa7.1li.e_krDmě toho -platiti za žalobce
premle na pOjistku na ~ dožití a úmrtí, kterou dá se pOjistiti na 50.000 K
s ZOti letou p'ojišťovaCÍ dobou. Povinnost, platiti premic, má společnost
pouze po, dobu trvání služební doby o po dobu ředitelovy činné služby.
3. Služební smlouva se strany žalobcovy jest po dobu 10 let nevypově
ditelna. Společnost naproti tomu má právo zrušiti služební smlouvu
půlroční výpovědí každého prvého měsíce. V případ,ě, že by společnost
služební smlouvu výpovědí zrušila- v prvních lete'ch jejího trván{, zavazuje
se, vyplatiti žalobci hDtov'ě výše uvedené Jlf'emie na tři léta do p~edu.
Závazek tento neplatí však v případě, že, by nastal některý důvod, opravňujíCÍ společnost podle § 27 záke-na Ó obeh. pom. k nkamiitému zrušení
služební smlouvy a k okamžitému propuštění žalobce. Žalobce nastoupil
podle této smlouvy službu a zastával již až do· 18. dubna 19'21, a bylo
mu 1. března a 1. dubna vyplaceno služné i s funkčním: přídavkem p'o
4.000 Kč. Dne 18. dubna 1921 byl žal(}1ci doručen list vrchního ředitele
banky B. ze dne 12. dubna 1921, v' němž mu oznamuje, že- společnosti
s obrn. r. A. bylo státní schválení definitivně odepřeno a že. se stává
bezpředmětným i přijetí úředníků, zároveň vyzval žaIobce, by do úřa
doven společnosti více necho,diL Žalobce nevzal toto oznáme,ní na vědomí,
poněvadž byl přijat za ředitele výborem jednatelů, a p'oměr služební jen
od všech jednateli! mohl býti rozvázán,. Zástupce žalobcův obráti! se na
všechny jednatele a jménem jich pl'ohlá:sil jejich právní zástupce, že
obsah listu je projevem vůle v~ech jednatelů. Žalovaní nabídli žalobci
vyrDvnání svým zástupcem, které žalobce odmítl. Na to oznámili žalobci,
že mu dávají bez prejudíce pro spor výpověď a: žádají, by vracov'al do
vypršeni výpověďní lh'ůty v ÍIvěrním drutstvu. Na to oznámili žalovaní
žalo'bci svým zástupcem, žé ho předčasně propouštějí ze služby, poně
vadž se nedostavil do kanceláře, a, vyzvání, by konal službn, tvrdošíjně
odpírá. Žalobu o zaplacení 68.605 K (to;tiž 1. služné za výpovědní lhůtu
18.000 'T<', 2. funkční ,přídavek za· výp'ověd'ní lhůty 6.000 K, 3. remunerace
za výpovědní lhúty 6.000 K, 4. remunerace, za březen a duben 2.000 K,
5. podle třetího odstavce služební smlouvy na tříletou premii 16.605 K,
za škodu ztratou klientely 20.000 K), vznesenOu na Členy výbmu jednatelského pro c e sní s o udp r v'é s t o I i c e zamítL O d vol a c í
so u d jí vyhověl co do 48.605 Kč. D ů v o cl y: Odvolací od,ůvod nesprávného právního posouzení věci j'est oprávněn. Soud prvé stolice zamítl ža'lobu,
maje za to, že se smlouva mezi žalobcem a žalovanými stala pod mlčky
ujednanou podmínkou, že zamýšlené společnosti uděleno bu,de schválení
státní správy, podle zákona nutné. K tomuto názoru odvolací sond nemůže přistoupiti. Nehledě k tomu, že strany této mlčky ujednané podmínky ani ne.tV'ldí, takže tento výrok prvého soudu přímo přednesu
stran odporuje, nelze ji předpokládati již'''proto, ježto by žalovaní, když
se o odepření státního schválení dověděli, nebyli vůči žalDbci jednali tak,
j~ dIe vlastního doznání jednali. Žalovaní slee tvrdili, že tato; podmínka
výslovně umluvena hyla a důkazy o tom nabídnuté provedeny nebyly.
Avšak i kdyby pravda bylo, že žalovaní žalobce ředitelem zamýšlené
společnosti nstanovili jen po,d onou podmínkou, byl by žalobní nárok co
do důvodll .oprávněn. Neboť není' sporno, že služební. smlouva dle písemné
úmluvy nabyla platnosti dnem 1. března 1921, že' žalobce toho dne též
službu nastoupil a ji do 18. du,bna 1921 konal, a že žalovaní mu ujednaný
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plat za měsíce IHezen a dul)efl~i§2t-"n,l<t1tiitc-lah:rhc,,-l<tnm[--tu:d:r;é-stnž:lm~
v čase, kciy neby.]o ještě rozhodnuto o tom, zda bude utvoření spo-

'již

lečnoSti státem schváleno, a nelze přece tvrditi, že žalobce konal službu
p-odmínečně. Ostatně jasné a bezvýhradné ustanovení písemné služební
smlouvy, že služební smlouva nabývá platnosti dnem L března 1921, exi-

stenci tvrzené podmínky
poměr započne

přímo vylučuje,

je'žto jest jíin

řečeno,

Že siužehní

za všech okolností dnem L března 1921. Nesprávné jest
stanovisko žalovaných, že žalobci nepříslušejí požitky ze smlouvy proto,
že společnost neexistovala a že tudíž žalobce nemohl jako její obchodní
ředitel jednati. Nebo! tím, že dle smlouvy služební poměr již L břczna
1921 započal, nabyl žalobce též nároku na požitky i výhody, ve smlouvě
mu vyhražené, bcz ohledu na to, zdali službu jako obchodní ředitel společnosti kona,!í bude, to tím více, ježto žalobce uzavřel smlouvu se žalovanými a' nikoH se společností, která v té době ještě platně neexistovala.
Tím VŠ<l!k, že společnost schválena nebyla, nepřestal služební poměr,
nebo! zákon o obeh.pom. ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák., jehož tu
použiti jest, a jehož předpisy jsou. v tomto směru právem nutkavým,
takového ukončení služebního poměru vůbec nepřipouští. Dlužno tudíž
na tento služební poměr použiti též ustanovení smlouvy o jeho, zrušení
a má tedy žalobce nárok na 6 m<:síční výpověď. Žalovaní to ostatně
sami uznali tím že žalobci dodatečně 6 měsíční výpověď dali, třeba bez
prejudk5 pro n~stávající spor a s podmínkou, že má po dobu V11 povědní
pracovati v úvěrním družstvu. Žalovaní -'ovšem namítají, odvolávajíce se
na ustanovení § 27 zák. o obch. pOlm., že byH oprávněni žalobce bez dodržení výpovědní lhůty propustiti, pončvadž se zdráhal přikázané mu
práce v úvěrním družstvu konati. Avšak tento dúvod k propušt,ění neobstojí; žalobce byl dle úmluvy přijat za obchodního. ředitele bankovní
a úvěrní společnosti a nebyl povinen konati služby podřízeného druhu,
které mu v jiném podniku byly přiděleny. Zdráhal-li se tedy tyto služby,
které mu dle smlouvy nepříslušely, !konati, nelze tvrditi, že služebních
povinností nekonaL Ostatně jest toto dodatečné vyjednávání mezi stranami pro lento spor bezvýznamné, ježto dopisem ze dne 25. dubna 1921
bylo žalobci oznámeno., že jeho . okamžité propuštění ze služl)y bylo
schváleuo všemi jednateli společno'sti (žalovanými), co.ž vzal žalobce na
vědomí a na základě tohoto :propuštění též poaal ža,lobu. Žalomí nárok
na poskytnutí oněch požitků, které mu dle smlouvy příslušely, jest iudíž
zásadně oprávněn.
Žalobce má nárok na služné 3.000 Kč měsíčně
za výpovědní lhůtu t. j. od 1. května do 31. října 1921 tedy 18.000 K'č,
a na funkční přídavek po 1000 Kč měsíčně za 6 měsíců, dále vzhledem
k ustanovení § 16 zákona o obch. pom.na poměrnou část smluvené remunemce, odpovídající výpovědní lhůtě, 6000 Kč. Dle bo,du 2. a3. smlouvy
zavazuje se společnost pro tento případ, kdyby smlouvu v:í'povědí zrllšila, během prvních tří lot, žalobci vyplatiti premie vypadajÍc{ na, pojistku
na dožití a úmrtí, kterou žalobce dá se poji,stiti na 50,000 Kč s 100etou .
pojišťovací dobeu. Odvolací soud na základě dopisu pojišťující banky ze,
dne 25. února 1921, proti jehož prhvosti,i 'když byla žalovanými popřena,
ničeho namítati nelze a vzhledem k tomu, že, jak vše'Obecně známo, pre- .
miové sazby 'Pojišťovacích ústavů se _značně nerozcházejí. považoval za,
dokázáno, že v tomto pojišťovacím případě bylo by platiti roční promii
5535 Kč, CO'ž činí za 3 lela 16.605 Kč. I<:onečně příslušela by žalobci a sice

i v tom pří~adč, kd~by-- n-árokrr ~n-a-- vY-PoVědnI lhůtu- neměl, vzhledem
k :l~tano~em § 16 zakona o obch. pom. poměrná část remunerace za,
meSlce brezen a duben 1921 ve výšj 2000 Kč l'ežto
t' ht
' , , h
t ' , I 'b k
I
. ,
v ec o meS1C1C
s k'u ecne s u~ u ona a ostatní p·ožitky pobíraL Žalobce má tudíž nárok
na vyplac~~l 48.605 K:č a bylo v tomto ohledu žalobní prosbě vyhověti.
Co do d~lslCh 20.000 Kč (za škodu' ztrátou klientely) odvolaCÍ soud žalobu zamuL

• Ne. j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaný·ch potud, že
zalohO! Pouze 32.0DD Kč.

přiznal

Důvody:

Před,mětem dovolání, žalovanýchjes! rozsudek soudl! odvolacího,
pokud JIm rozsudek j'rveho soudu bYl změněn a žalovaní byli uznáni povmnymI, ,zaplatilI zalobcI 48.605 Kč s příslušenstv,ím, Žalovaní uvedli
" d'Ovolacl~ SPISU výslovně vše oky dovolací Mrvody čís. 1 až 4§ 503 c. ř.
s" .. ale podle ob~~hu .sP!SU tohoto uplatňují pauze důvod' čís. 4. Dovolání
J.oJlch J~st Je? c~st~cne o'právněno. Podle, dosl(}vu smlouvy uzavřeli ji

zalov~m, ovsem Jrnenem společnosti s ručením DbmezenÝl1l, kterou zři
zoval,,~le ,vzhl:-den; na to, že na počátku této lístlny mluví se, všeobecně

o "uzav!eu; sluz,ebm smlouvy«, dále vzhledem na odstave,c 7. této listiny
podle nehoz sluzební smlouva bez jakékoliv výhrady a výjimky nabývá
platnoslI'Vd~em 1. března 1921, jakož i vzhleclem na skutečnost, nižŠími
~Ou?y ZJlstenou, že žalobce nastoupil podle této smlouvy službu, zastával
Jl az do }~. dU~,na 1921 a bYlo, mu L března i L dubna vyplaceno služné
1 s funkcmm pndavkem, dlužno· za to míti, že, žalovaní uza vřeli s žalobcem smlouvu vla~tním jménem na tak dlouho, dokud společnost s r. o.
~evzmkla ?o,dle zakona ze dne 6. března 1906, čís. 58. ř. zák. To ph"ne
1 z t~rzen: .zalovan}Tch samÝch v dovolacími sphe, že neje'dnali iménem
s?Ole:no~h 1ako již ex}st:iící a státně schváleué, nýbrž že svolení ~bchod_
mho r~d!lele ,bYlo. ucme~o, pouze vzhledem na budou'CÍ existenci jejich
b~douCl s~olecnosn a na JeJl hudoucí ohchodníčinnost, dále pak, že v dob~ od' L brezna d? 18. dub~a J921 konány byly přípra v,né práce. obje'dnávany ~yly t~SkOPISY, zakladany byly knihy atd. Poněvadž žalovaní dle
v!~stmM sve~o tvrz~ní, věděli, že k vz"iku společnosti s r. o., kterou
znz?vah, JO treba statmho schválení, a zápisl1 do obchodního rejstříku,
ale J>sto nebylo, zdali státní schválení bude u,děleno a zda'IB tedy společ
nost ,b?de .do, obch~dr;ího rejstříku zapsána, nelze z uvedených okolností
~osP'eh k JlEIe~u zaverll než, že žalovaní přijali za,tím vlastním jménem
z.~lobce za, r:;dltele,podle obs}b". smlouvy" s ním uzavřen:é. Tím jest také
J1Z zo~o'v~d~na otazka, obsazena v dovQlací1)1 spisu, komu ze žalovaných
;,Iastne ~el zalo~bce I~on.ati ř:ditel: práce. ~amozřejmě měl je konati všem
z~lo:anym~ .. pOD;vadz tIto vSlchn'l společne smlouvu služební s ním l1zavrel~ DalsI otazky žalova~ých. kdo z nich měl žalobce přihlásiti jako
za~estn~vatel ,ll nemoce,nske pokladny a u pokladny pensijní a kdo měl
zan plahll dan ze služebních příjmů, není třeba řešiti v· tomto sPoru.
Z, loh,o; co bylo uV,edeno, následuje nedirležitost Y'ývodů spisu dovolacího,
tykanclch se § 2 zak?na ·0 společnostech s ručením omezeným. Poněvadi
smlol~v~ n.~byla mez! stranami platnosti již od L března 1921 a žaIobce
skutecnc J1Z od tohoto dne konal služby žalovaným, jest v tomte. sporu
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ned ůle ži to, zdali smlatlvauzaimTIna:Yla--s<n:atl1rc:ennetflllm-vÝlillll10ou;--;
že společnost s r. o. vstoupí v život, neboť lato vÝminka mohla míti
význam pro smlouvu služební, s žalob-celin uzavřenou, jen PDtud, pokUd
žalovaní uzavřeli ji jménem společnosti s r. o., nikoli však, pokud ji vlast- .

ním jménem uzavřeli a o·d žalobce služby jeho přijímali. Předpisu § 878
a § 1447 obě. zákona o nemožnosti splnění smlouvy nelze zde užiti, nebo!
splnění smlouvy služební žalobcem vůči žalovanirm a těmito vúči onomu
nebYlo ani původně nemožno, 'ani tLestaJo se nemožným později; že
možno, jak vidn,Q již z toho, že skutečně služební slmlouva byla z ~UCalKU
plněna vzájemně oběma stranami. Absolutně nemožným ve smyslu §§ 878
a 1447 obč. zák. nebyl ostatně předmět služební smlouvy ani po·tud, pokud
žalovaní uzavřeli ji jménem společnosti s r. O., nebo! nebyla vYloučena
možnost, že této společnosti dostane se státního schválení a žc bude zapsána do obchodního rejstříku. Když smlouv'Č společenské bylo státní
schválení odcpřeno, stalo se ovšem zřejmým, že smlouva služební,
uzavřená žalovan~Tmi

jménem; spole,čnosti s r, o. jest neplatna, poněvadž

nebYlo zde osoby zaměstnavatelovy jako smluvní strany, ale smlouva
služební zůstala v pl<itn(}sti, pokud žalovaní užavřeli ji vlastním jménem
Za.]obce nazval v žalotní žádosti svou pohledávku 68.605 Kč uárokem na
náhradu škGdy; to však nemůže mu býti ua újmu, ač nebylo dokázáno,
že žalGvaní do:pusti1i se zavinění, a ač tedy nejsou žalobci povinni náhradou škody dle § 1295 obč. zák. Zalobce uvedl v žalobě, že má dle § 29
zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. o obchodních pomocnících
nárok na odškodnění, a podle skutkových Zjištění nárek tento skutečně
mu přísluší. ZalGbce nebyl povinen, v tomt(} sporu vylíčiti právní povahu
svého nároku, nýbrž dle § 178 c. ř. s. byl v' prvuí stolici pouze' povinen,
přednésti skutkové okolnosti, nutné k odůvodnění nároku toh(}; této povinnosti vyhověl a náleželo tedy soudu první a dmhé stolice, by na
tomto skutkovém zj,kladě rC>zhodly o žalobní žádosti dle předpisů práva
hmotného, zvláště tudíž i podle onoho§ 29, jenž nepředpokládá zavinční
za!městnavatelovo, pokud jde 'O nárok na úplatu za vykonané služby a na
úplatu za dobu výpovědní následkem předčasného propuštění bez důle
žitého důvodu. Dov,Qlatelé spatřují v tom odpor, že soud odvolac.í částeč
ně vyhověl žalobní žiidosti a částečnb jl zamítl, a vytýkají, že soud odvolací neoduv'odnil toto své odporující stanovisko. Avšak soud odvolací
odůvodnil své odsuzující i své zamítavé rozhodnutí a dúvody každého
z obou těchto' rozhodnuti jsou, podstatně jiné, takže logiCkého odporu mezi
nimi není. Soud odvolací právem předpokládal, že žalobce konal od
1. března do 18. dubna 1921 službu jak" 'Obchodní ředitel; na tom ničeho
nemění tvrzení dovolatelú, že v této době konány byly jen práce pří.
pravné, neboť druh prací a slu.žeb, žalobcem konaných, je v tomto sporu
nerozhodný, poněvadž žalobce nebyl žalovanými prOPuštěn proto, že by
byl nekonal v uvedené době povinných služeb a prací. Ze žalobce měl
nárok na 6 měsíční výpověď, plyne z 3. odstavlce smlouvy a § 20 zákona .
o obch. pom., že žalovaní daU mu 6 měsíční výp'Dvěď, ač bez prejudice
pro spor a s žádostí, aby po dobu výpo'vědní pracoval u družstva A., ,
uvedeno jest v rozsudku soudu odvolacího správne podle dopisu ze dne'
30. dubna 1921. Mínění soudu odvolacího" že žalovaní uznali nárok žil.lobcův na 6 měsíční výpověď, je v tomto směru. nedůležité. Ze všichni
žalovaní schválili pr'Dpuštění žalobcovo ze služby, plyne nejen z dopiSŮ
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PIe. n~su, za ovanyc"v tomto. Sporu. Důvodem propuštěuí bylo dle dopISU, ze zalobce odeprel konatI služby u družstva A ale - d d l '
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"
sou o vo aCI
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Y po Tlzene o rázu, neboť všeobecné znění dotYčné žárlosti

~by" pracoval ,v uvedeném družstvu, nemůže býtí vryloženo v ten ZPŮsob'
ze zalob,?e ma konati. služby ředitele, nýbrž zahrnuje v sobě žádost, ab;
konal pTace be} rozdllu JeJICh druhu .a ZPůsobu, tudíž i práce podřízené.
Z toho plYne, ze soud odvolací právem přisoudil žalobci 18.000 Kč služ~eho, 6000 Kč funkčního přídavku, 6000 K'č a 2000 Kč remunerac .
uhrnem ,3~.OOO Kč s úroky; v těchto mezích tudíž dovolání jest nedůvo~~
no; proce~. nebylo, mu vyhověno. Naproti tomu, však soud odvolací neprave,:,. pns'o.udll. zalobcl 16.605 Kč jako premic, v'ypadající na pc,jistku
ua dO~lt~ a u,mrlI, ..uebot podle 3. odstavce smlouvy bylo podmínkou
plac,em tc~hto premu, aby žalobce dal se pojistiti na 50.000 Kč s 10le,tou
POJIsfova~l dobou, a:e. nenJ an.i zjiš!ěn'o, ani tvrzeno, že žalobce dal Se
pOJls!,h vubec na dozItI a umrh, hm méně pak že tak učinil na 50000 K'
~a 10 r~ků. ~vr~ení v žalobě, že žalobce byl ~řed nastciu:pením sl~žby ~
zalovanyc~ uz pres ]O let členem pensi'jního ústavu bankovních úředníků
nelze ~okladatl za tvrzení o pOjištění ua dožití a úmrtí a žalovaní ani sami
tvrzem ono takto nevykládají. Co do 16.605 Kč s úroky spočívá tedy roZsud~k soudu ~ndv:olacího na nesprávném právním posouzeni' věci, pročež
v techto mezlch byl změuěn ve prospěch žalovaných.

Civiln! rozhodnuti.
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Do()atek.
řešení konfliktů
kompetenčních.

Rozhoonutí senátu pro

I. o nároku obce proti chudému (jeho pozůstalosti), jehož zaopatřovala,
na náhradu, je:žto chudý již v době svého zaopatření měl jmění' (§ 15
chudinského zákona pro království České ze dne 3. prosince 1868, čÍs.
59 z. zák. na rok 1869), jest rozhodovati úřadům politicl{ým.
(Rozh. senátu pro řešení kompetenčních kc·nfliktů ze due 25. února 1922,
čís. 80 z roku 1920.)
Obec města K. (v Čechách) poclala dne 13. března 1917 u zemského soudu
v Praze žalobu na pozÍlstalost Václava K.'-a, druhtfy obecního almužníka,
domáhajíc se výroku, že povinna jest pozlhtalost nahraditi obci 1417 K
60 h s příslušenstvím. Žaloba opírala se o tato skutková tvrzení: "Zůsta
vitel jalmžto obecní almui'ník požíval od obce denní, Dokud se týče mi'ísíční podpory a vyplaceno mu takto za čas od 1. července 1906 až do
1. května 1916 úhrnem 1417 K 60 h. Václav K. zemřel dne 4. května 1916
a teprve, po jeho smrti se, objevilo, že náleže,1 mu domekč. p. 251 ve V.,
oceuěný pří projednávání pozůstalosti na 1991 .K 30 h. I přihlásila obec
u okresního soudu v K. jako so·udn pozůstalostního nárol, na náhradu vypla'cené podpory penízem 14171<:60 h. než nár'ok ten nebyl pfihlásivším
se dědicem rrantiJškem K-em uznán.« Žalovaná 'Pozůsta'lost vznesla IHOli
žalobě námitku ne,přípustnosti pořadu práva. Pro-cesní soud prvé stolice
námitce té vyhovč1 a zrušil posavadní jednúní jako zmatečné, odůvodniv
své stanovisko takto: "Pouze nárok proti příbuzným. pokud se týče
manželu, jakož i proti jiným osobám, jež dle zásad soukmmého práva
jsou povinny k op'atřování a tím i" k náhra'dě nákladů ošetřovací-ch, obci
při s,právě chudinské vzeš.Jých, provésti dlužno pořadem práva, tedy
soudně (§ 38 zák'ona o práv", domovském ze dne 3. pro·since 1863. čís.
105 ř. zák), ,kdežto spory obcc o l1~hrad.u opatřovnéllO, vynaloženého na
chudého příslušníka vlastníhc· nebo cizího. z jeho majetkn požadovanou
nenáleží na pořad práva, zejména tehdy, jedná-Ii S6 ve smyslu § 15
odstavec prvý čes. zák. chudinského ze dne 3. prosince 1868, čís. 59 z.
zák. o náhra'du, tedy, když chudý v době udělení chudinské podpory jmění
měl. nebo později ho nabyl. To vysvítá z § 39 věty prvé z§Jkona: o právu
chudinském a odůvodněno jest tím, že posléz uvedený náTok obce nijak
v právu občanském se nezakládá. (Pražák: Právo správní díl II. str. 329).
V to,mto sporu jedná se o posléz nvedený případ. nebo! obec nepožaduje
náhradu na osobách, povinných dle soukromého. práva k výživě Václava
7_9*
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I(-a (§§ 91, 92, 141, 143 zák, obč,), nýbrž na jeho pozůstalosti. do níž nálOží
domek Č, p, 251 ve V, a kteráž dle fikce§ 531 zák, obč, jest souhrnem'
práv i závazků zůstavitele. Vázanost pozůstalosti pro případné nároky
proti zůstaviteli trvá po smrti jeho dále (hereditas jacens), zvláště, když
dle pozůstalostních spisů posud nedošlo k o·devzdání pozůstalosti dědici
a prolo také závazek pozůstalosti k náhradě nákladu opatřovacího dlužno
uplatňovati v týchž formách, v jakých by se tak státi musilo za živa
zůstavitele proti němu samotnému, totiž dle § 39 věta prvá zákona o právu
chudinském cestou správní. I bylo k ohraně nepřípustnosti pořadu práva
jednání II soudu, žalující obcí zahájené, prohlásiti za zmatečné. Ze žaloby
samy i z přílohy C plyne, že jedná se o náhradu chudinské podpory a tu
pro povahu náhradního nároku jest Ihoste,jno, zdali zůstavitel měl v obci
K právo domovské čili nic. (§ 15 odstavec prvý čes. zákona chudinského
a § 28 zákona o domovské příslušnosti). Vyhověno tudíž obraně nepří
pustnosti pořadu práva, třebas. při prvém roku 'Ohlášena nebyla (§ 240
c. ř. '.), zmatečnost řízení posavadního vyslovena ~§ 42 j. n.) a to po
provedení odděleného jednání (§ 260 c. ř. s.). Rekursu obce do t-ohoto
usnesení rekursní soud usnesením ze dne ll. června 1917 nevyhověl, podotknuv k dúvodlim prvé stolice, že zde nejde o soukrOlmoprávní nárok

osoby třetí vzcházející pro ni poejle ustanovení !§ 1042 obč. zák., že za
obec náklad činila, nýbrž o přímý poměr domnělého chudého příslušníka
obce či jeho dosud neprojednané pozůstalosti ohledne podpory neb zaopatření proti obci, jež jest podle §§ 25 a 44 zákona ze dne 3. prosince
1863, cis. 105 ř. zák. vyříditi pořadem úřadu sprá:vního. Podáním ze dne
7. července 1917 obrátila se' pak obec na bývalé c. k. okresní hejtmanství
v K. se žádostí, by uznalo, žepozústalost po Václavu I(-ovi jest povinna,
• by obci K. zaplatila obno's podpor jemu vyplacených 1417 .~ 60 h s 5 %
úroky, byla však výměrem ze dne 20. února 1918 vyrozuměna, že' vzhledem k ustano'vení § 38 zákone, ze dne 3. prosince 1863, čís. 105 ř. zák.
-okresní hejtmanství nepokládá se za příslušné v této záležitosti rozhodnouti, ale ovšem jest ochotno, dle § 39, druhá věta citovaného zákona
stanovi'ti obnos podotknutých podpor. Odvolání -obce z tohoto výměru
nebylo rozhodnutím zemské správy po·litické v Praze ze dnie 17. října
1920 vyhověno, poněvadž k rozh-odnutí v tomto případě jest 'příslušným'
soud a to z těchto důvodů: "Damovská obec požadlúe nazpět podpom
domněle cllUdému příslušníku Václavu K-ovi v obnose 1417 I( 60 h vyplacenou. Vyšlo však na jevo, že K1-ovi náležel domek Č. 251 ve V. Bez
odporu jest nárok domovské obce oprávněn a sicc ve smySlu § 1431 obč. .
zákona·; jedná se zde tudíž -o !lJárok soukromoprávní. A o takém soukroprávním nároku rozhodovaii jest pouze a j'cd-ine povo.lán civilní soudce"
a to také tehdy, když při řešení předběžných otázek musí se přihlížeti
snad ok ustanovením práva veřejného, tedy k zákonu o právu domoyském (ze dne 3. prosince 1863' čis. !OS ř. z.) aneb k zákonu o péči chudim- ské (ze dne 3. prosince. 1868, čs. 59 zem. zákona). Srov,n. rozhodnutí nej- vyššího sould\.! ze dne 25. čenna 1901. č. 8143 sbírka Pl.-Sch. čis. 1477,
ze dne 1. prosincé 1903 Č. 15.888 táž sh. čís. 2502. Pro posouzení tohoto
případu jest úplně lhostejno, uplatňuje-li obec nárok svůj V'llči dotyčnému

příslušniku ještě žijícímu, anebo proti jeho pozůstalosti a jest též neroz- _
hodno, jde-li tu o hereditas jacens, aneb byla-li pozůstalost již odevzdána',
a žádá-Ii obec nyní náhradu na dědici." Podáním ze dne 26. listopadu

1920 vznesla městská obec K. na předsedu senátu pro řešení kompetenč
ních konfliktů návrh, by byl rozřešen záporný spor o příslušnost.
Sen á t pro řeš e n í k o n f I i k t ů k o m ,p e ten ční c h uznal
právelm, že k rozhodování

.Q

věci,

o niž tu jde, jsou

příslušny úřady

po-

litické.
Dův·ody:

Záporný konflikt kompetenční tu . jest. Rekursuí soud, potvrdiv usnesení procesního soudu prvé stolke, byl poslední přípustnou stolicí v pře
depsaném soudním, zemská správa politická, potvrdivši rozhodnutí
bývalého okresního hejtmanství, byla poslední :přípustnou stolicí v pře.
depsallém administrativním instančním postupu (§ 4 zákona ze dne
2. listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n.). V onom směru stačí poukaz k usta"ovení § 528 c. ř. s., v tomto směru k ustanovení §, 41, odstavec druhý zákona o právu domovském ze dne 3. prosince 1863, čís. 105 ř. zák. (čl.
1 zákona ze dne 28. října 1918, čís. II sb. z. a n. a § 13 zákona ze dne
9. duhna 1920, čís. 236 sb. z. a n..). P.osléz řečeným ustanovCllIÍm vyloučeno
jest odvolání na ministerstvo proti dvěma srovnaIým rozhodnutím v záležitostech, upravených šestým oddílem téhož zákona, tudíž i o otázce
nároků na náhra'du za chudinské ,opatI'ování, jež činí si obec proti těm,

kdož nejsou povinni opatřovatí chudého dle práva občanského, nýbrž
dle zákonů jiných, (§ 39 téhož zá'lmna). Ve věci samé, to jest v otázce,
zda pro. shora dotčenou záležitost příslušnými jsou řádné soudy, či úřady
politické, dlužno rozhodnouti se p J- o pří s I II Š n o s t ú řad II p o I iU c k ý c h. Dle § 26, odstavec prvý zákona o právu domovském nastává
opatření chudých obcí jenom potud', pokud chudý ncní s to, by vlastní
silou nutn"u výživu si zaopatřil, a v témž smyslu ustanovuje ~. 1, odstavec :prvý, českého zemského zákon", o opatřování chudých ze dne 3. prosince 1868, čís. 59 zem. zák. pro Cechy,. že veřejné. opatřování chudých
vztahuje se jenom k péči o to, čeho chudým nevyhnutelně potřebí jest,
a to jen potud, pokud vlastní jmění a vlastní způsobUost k výdělku nestačí. Toto ustanovení jest pouhou reprodukcí ustanovení § 26 zákona
c· právu domovském, což ostatně zřejmě vyznačeno 1 tím, že tento § 26
výslovně citován je,st v § 1 odstav'ec drnhý zákona zemského. O tom,
může-li obce požadovati náhrady náklad.u zaopatřovacÍCh na tom, jemuž
poskytla chudinského zaopatření, ač tu nebylo zákonných předpokladů,
zákon domovský nemá ustanoveni žádného a to anj po stránce

věcné,

ani co do kompetence k rozhodo·vání o takovém náhradním nároku. §§ 23,
28, 29 dom. zilkona mají zřejmě na ,mysli jenom regreSivní nároky obce
vůči osobám třetím, za které obec chudého opa·tři1a, a kompetenční před
pisy §§ 30 a 39 možno proto přímo vztahovati také jen na tyto nároky
regresní, a nikoJil na nároky z právního

poměru

mezi obcí a chudým,

které - pokud jde o nárok chudého proti obcj - odkázány jsou v § 44
v·ýjimkou ze zásady § 38 dom. zák. na úřadY samosprávné. Teprve chudinsk}T zákon českST stanoví v té příčině v § 15: »Přijde-li na jevo, že
někdo toho času, kčyž Jej obec co chuldého opatřo.vala, měl již jmění
aneb nebude-li později jmční takového" že může· nahraditi náklad naň
nČině!lJÝ, aniž by se tím stala újma jelIr.u ncb i·eho rodině v o·bživě neb
výdělku, má obec právo žádati náhrady za tento náklad (§§ 23, 28 a 29
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na náhradu, ani tento zákon nemá ustanovení přímého.
,
v kontextu cituje §§ 23, 28 a 29 dom. zák., dává na jevo" že nahrad,ní
nároky obce proti chudému, jím normované, klade, na roven ~eg~essmm
nárokům obce podle§§ 23, 28 a 29 dom. zák. Je proto na snade dusledek,
že chudiITský zákon chtěl tuto, parifikaci provésti, také ~. ohledu k~mpe
tcnčním a že tndíž i na náhradní nároky obce dle § 15 ces. chud. zakona
vztaho;ati jest, pokud jde o kompetenci k rozhodováni o ~ich, předpisy
§§ 38 a 39 dom. úk, takže pííslEŠnost úřadů samo.~pravnye~, ktera by
tu jinak po případě také mohla přijíti v úvahu, odpada. [<oz,vrzem ko,~pe
tence provedené v těchto předpisC"ch jednak na soudy, _JeQnak na ur~d,:
politické, spočívá na základní myšlence, že obec, uplatm"je-h zaop~trem
po-vinnosti soukrorroprávní ~§ 38), musí se obrátiti na soud, uplatnme-h
takovou povinnost veřejnoprávní, je odkázáua na úřady politické (!i 39).
Má-Ii podle ustanovení § 15 chud. zák. použito býti těchto před~isů t~ké
na nároky plynouCÍ obci z § 15 chud. zákona, dlužno proto predevslm
zod,povědčti otázku, jakou vnitřní povahu mají ony nároky (korrespo~du
jící jim závazkY), Pro vniterní podstatu nároku, U,fčUjící jed.in?, z~a narok
jest nárokem soukromoprávním, či vcřejnoprávntm, rozhounYll1 ,lest, ~~"a
veřejnoprávní svaz a jedinec, ocHnuvše se ve shluk~ skutkc:vych ~eJu,
nárok o-podstatňuiících, stáli druh proti druhu v pomem souradnostI, či
v poměru nadřízenosti a podřízenosti, zda členství jedince ve vcre~no
právním svazu bylo do té míry podstatným, že bez něho se~.kupen~ se
skutkových okolností, tvo·říci podstatu nároků, nebylo by p~oste myshtelným. tlIedí-1i se k věci z tohoto stanoviska, i:st, I;ade :'Sl" poc?ybl~o.~t
zřejmo, že opatřování chudých obcí jest o-hstaravall1m z,alezltostI ;,erejných a že nárok chudého proti obci na' opatřování Jest nal~okem vere,m oprávním, jakž vyjádřeno též § 44 dom. zákona, jímž vylou~eno), by 11I2fOk
ten uplatňován byl pořadem práva, a vysloveno, že talkovdo :larok~ vyřizují se samosprávným pořadem stolic. Vznese-li ?bec prc:.tl ?p~trov~
nému chudému dle § 15 chud. zákona nárok na nahradu z duvodu, ze
chud1T již v' době svého zaopatření měl jmění" POpíT~ !Íll1, ~:last~ě svou
veřejnoprávní povinnost k poskytnutí chudinskeho opatrem, jehoz se r,nu
dostalo. A jaI(Q řádným soudům nepřísluší rozhodovati o eXIstencI t.eto
povintlosti, tak nemůže jim\ přiznána h~rti ani. kompeten~ce ~Ozhod?vay
o tom. že oné povinnosti tu nebylo. Jest ovšem pravda, ze nahrad!H ~a
rok obce bylo by lze. fo-rmálně vměstnati i do roucha so~kron;oprav~lho
útvaru kondikce (condicíio ind'ebiti, § 1431 obě. zák). Tlm vsak, mceho
pro podstatu věci by s:, n~získalo, nárok n~sta: b~ ~ seR takto na!o-k~m
soukromoprávním. Jakoztn utvar sou1uomoprav111 muze S 1431 obc. zak.
míti za ]1ředmět pouze nároky soukromoprávni, kondikcí lze p~řa~em
práva čeliti jen mylně předpokládané existenci dluhu soukromopr~vmho.
Kde však, jako tuto, náhradním nárokelrD; popír~, se :,:;u.,:stenc; z~vazku
veřejnoprávního, nemúže tato povaha po-meru bytr odcmena ,hm, z,e pro
obdobné případy závazků soukromoprávních dán jest právní utv,"r Š 14~,~
obč. zák. Uváží-li se, že kondikce dle toho zákonné~o ~stan,ovem dl~POUS,1
se i pro omyl právní, měl by právní názol", že zpetue pozadov,a~l t,o~o,
co omylem za neexistentní dluh bylo· plal'eil1o, jest i t~hda uplatnov,emm
nároku soukromoprávnfho, když omylem vyrovuaný zavaz:e~ byl z~avaz
kem 'veřejnnprávnim, v zápětí ten důsledek, že rozhodovam o vercmo-

právních národch pokuď se- tyče zfv-azClch byla by lze oklikou přesunout
na pořad práva. Stačilo by, aby ten, kdo splnil veřejnoprávní závazek,
nastoupi'l napotom kondikcí o vrácení toho, co splnil, tvrdě, že byl v právním omylu, domnívaje se, že veřejnoprávními závaz·kem jest postižen.
Takto stali by se řádní soudo-vé \mimořádnou opravni stolicí pro závazky veřejnoprávní, čímž zvrácena by byla zásada, dle nÍ'ž s'Qudům náleží zabývati se pouze nároky SJ}ukromopráv'I1ími (čl. I. uvoz. zákona k j.
n.) a dle níž soudni'Ctví jest ve všech stolicích odděleno od správy (§ 96
ústavní listiny). Ježto tedy příslušnost soudů je vyloučena a ~ vzhledem
k ustanovení § 15 chud. zákona, jenž, byl í jen nepřímo, odkazuje toliko
na kompetenční předpisy zákona domovskéh·o k rozhodování o regresních
nárocích obce proti osobám třetím a vylučuje tedy příslušnost úřa·dů
samosprávných, která by jinak vzhledem ·k povaze náhradníh·o nároku
obce z tohoto titulu vzneseného v' souvislosti s ustanovením § 44 dam.
zákona přicházela v úvahu ~ také příslušnost úřadů sa,mosprávných
nenastává, nezbývá, než-li přiznati kompetenci k rozhodování úřadům
politickým. Náleží-li jak dolíčeno, jednati a rozhodovati· o nároku obce
na náhradu proti zaopatřenémn chu'dému, zalo-ženém v § 15 chud. zákona,
úřad1rm politickým, platí totéž, jestliže nárok uplatňován jest proti pozů
stalosti chudého, pokud se tÝče po odevzdání pozůstalosti proti jeho dě
dicům (§ 547 obč. zák.).

II. O odstranění sesazeného a e~omunikovaného duchovníh() římsl<o
katolické CÍrkve z budovy, jíž dosud moci svého postavení užival, jest
povolána rozhodovati příslušná zemská politická správa.
(Rozh. senátu pro řešení kom,pe.fenčních konfliktů ze dne 18. prosince
1922, čís. 116 z r. 1922.)
P. Jalmb li. byl ode· dne 18. srpna 1916 farářem v C. a uvázal se jako
takový v obročni držení farní budovy brrjže. Po převratu přestoupil
k církvi československé a byl dne 21. prosince 1920 proto suspendován
a dne 8. března 1921 exkomunikován, siužební požitky byly mu zastaveny, on v;šak pokračoval přes to v užívání farní budovy na dále.
P. František K" jenž tam byl dříve kaplanem a ode dne suspense fl-ovy
administrátorem, stal se tam farářem propůjčením kanoníckým (kollac])
ze dne 1. září 1921 a byl, jak tvrdí. také instal1ován. Již podáním ze dne
JO. srpna 1921 oznámil p' o I i t i c k é sPr á v ě v L., že· li. užívá na dále
farní-ch bud·ov a žádal, aby tomu přítrž učinila a jeho (p-odatelovu) právu
průchod Zjednala. Podáním ze dne 26. října 1921 zažádala biskupská
konsistoř v Utoměřicích 11 okresní .politické správy v L. aby rozhodla,
že farní kostel· a fara v,C., fil. kostel sv. Pavla v B. a fil. kostel sv. Klementa v Ch. s veškerým inventářem jsou výlučným ·majetkem církve.
řlmsko-katolic;ké a že nepřísluší následkem to-ho příslušníkům drkv·"
československé;právo spoluužívání ani jmenovanýeh kostelů ani fary.
Dále' pak, abY uložila Jaku'bu li-ovi jakO pasivně legitimovanému zástupci církve českosloV'emké, aby do 14 ·dnů farní budovu opustil a od
dalšího spoluuží:vání kostelů farností v C. upustil. Jmenovaná okresní
I>olitická správa nálezem ze dne 21. listopadu 1921 rozhodla ohledně
farní budovy v C, kostelů a kaplí, že právo na užívání farní budovy

1256

náleží

1257
jedi·ně řádně

institU:QY_Q,né1Jlll duchovnímu

drkv~"J:i1R._

kaL __Ž~ ___ Rři:-_____ _

s!ušnícl čsl. církve ne'jsou k užívání jmění církve řím. kat. oprávněni,
nýbrž povinni církvi té (jejím funkcionářúm) je vrátiti, a to nejdéle do
konce prosince 1921. Na stížnost rady starších církvc čsl. v C. a P. Jakuba li-a zc,mlská politická správa výnosem ze dne 11. dubna 1922 nález'
ten potvrdila, pokud jde. o některé chrámové budovy, vyluadivši si
rozhodnutí ohledně ka~lí a potvrdi'la nález prvé stolice zejména i pokud
jde o užív'ání římsko-katolické fary v Citolibech Jakubem li-em, jakožtó
suspendovaným a exkomunikovaným knězem, který není již funkcionářem církve římsko-katoHcké. Dne 29. října 1921 podal P. Fr. K. na P.
Jak. li-a žalobu o vyklizení farní budo,vJy u o k r e sní h o' s o u ď u
v L., který ji pro nepřfpustnost pořadu práva zamítl, odkizav 'ji na
úřad správní vedle § 27 zákona zc dne 7. kvčtna 1874 Č. 50 ř. z., jímž
se žalovaný hájil. Na stížnost žalobcovu však krajský sond v M. r02hodnutím ze dne 18. března 1922 příslušnost soudu ve věci té uznal
a okresní .soud poukázal, aby roze'pli projednal, poněvadž prý jde o poměr soukr'OilloprávnÍ, žalovan-S'r prý titulu právního k dalšímu užívání
fary, 'byv sus.pendován, již nemá, i múže žalobce prý hájiti. se proti nemu
jako proti každému, kdo užívací jeho právo mší neb omezuje, i jest tu
prý dán případ § 38 cit zák. květn. Na dovolací stížnost nejvyšší soud
toto rozho-dnutí rekursníhosolldll usnesením ze dne 16. května 1922 (čís.
sb. 1666) potvrdil z důvodú, že" veřejnoprávní pomčr žalovaného k obročí
pominul pr}! jeho vystoupením z řim. kat. církve, suspensí a exkomuníkací a zastavením služebních požitků, tím přestal týž b.lHi příslušníkem
řím. kat. církve a stal se i vúči obr oči osobou soukromou; ustanoveni
§ 27 cit. zák. květn. prý zde místa nemá, poněvadž prý se týká provedení církevních nařízení proti osobám podléhajícím mioci církevních
úřadů, nikoli proti osohám k církvi nenáležejícím arg, § 18 téhož zák.;
následkem tobo jde při vyklizení žalovaného jen o otázku soukromoprávllí po rozumu § 38 téhož zák. Na návrh P. li-a na ře,šení konfliktu
nejvyšší s,nud se nevyj1.dřH, zemská politická správa ,pak v projevu svém
hájHa své stanovisko, poukazujíc opětně, že jde o. suspendovaného a exkomunikovaného 'knčze.
Sen á t pro řeš e n í ko nf li kt ú k o m p e t e n.č n í c h uznal pro
tuto věc příslušnost zemské politické správy v Praze.
DÚvo.dy:
Senát, jeho,ž zakročení bylo se dovoláno, musil si předem položiti
otázku,,,da a pokud v tomto případě jde vúbec o kladný kompetenční,
konflikt, k jehož řešení by byl oprávněn. Ve směm tom, poně,v'Odž není
pochybnosti, žcúřac!y oboukatego,rií - sPTávních s jedné a řádných
soudů s druhé strany -- ·vycházely se' stanoviska svého oprávnění k meritornímtu řeš-enÍ vys'kytnuvšího se sporu, zb:S'rvala by pouze otázka,
j d e-l i o t o u ž vec. Jak ze' žaloby k řádnému soudu podané pa tmo,
šlo v tomto, na soud vznešeném sporu, pouze o odstranění faráře Jakuba
li-a z farní budovy z titulu bezprávného užívánÍ. Výroky správních
úřadú týkaly se téže otázky, vedle toho v'šak ještě sporu o užívání
chrámových budov. ROZSRh 'opatření sP'f'ávnich úřadů je tudíž -širší
a kladný kompetenční konflikt, který, jak z uvedeného patrno, sKutečně

~astaI_, .týká _se po~ze vvy~l!z~lJttaJ_nJ_ Pll d o v y a jen v tomto směru
tedy senat ?pravnen zkoumati vzájemný poměr kompetence ílřadll
svr.chu uV,edenych kategorií a přistoupiti k jádru věci, totiž k posouzení
pO',ah Y prcdmetu spo:'u úř~,dy. těmi řešené,h~. Po stránce skutkové je
povaha ta .nesp-orna, ze totIz Jde o odstranem suspendovaného a exkomun~kov:aneho dl1cho;,ní,~o římsko-katolické církve z budovy, jíž dosud
moC! sveho p~,stavellI uZlva!. Pokud jde o stránku právní, totiž o otázku
~od, kter?u ~ak~nno~ normu případ ten jest zařaditi, mŮže po názon~
s~natu pnchezeh v uvahu pouze jediný předpis, totiž ustanovení § 27
z~kona .ze dn;;, 7. ~včtna 1874, čís. 50 ř. zák.ďle něhož: Ku pro-vedení
cl-rkevmch nanz.em a r~zhodnutí poskytne se státní pomoc v těchto pří
padech, a Jen tur.(1o zpusobem: a) Bude-li k tomu, a:by církevním před
s~a,:,eny'm : mezích jeho úřední působnosti nařízené sesazení neb odslrall,8m. n(\Jak~ osoby ~ eSrke;,:,ího !l~ac1u nebo obročí provedeno bylo, pot~ebl zev~lho o~~tr~n!, ,muze ,z f l z e n í zem s k é pokud se toho potl eb~ Vl,dl, !la p,ozadam clrkevlllho představeného opatření to učIniti, před
P?klacdaJlc" ze, ~a~ezu předcházeLo řádné řízení a že nález ani státním zákon~m am predPlsum církevním ve státě pla,tným neo,ďporuje. b) (Netýče se.)
PredPls te,ll nezanechává sebe menší pochyb-nosti o tom. že jakmile jele
o. sesaz,cm nebo odstranění osoby z prebendy, které ovšem toliko
clr~,evm vrch~ost naříditi může" že lze úkon ten provésti pouze jediným
zpusobem, t?tJŽ zakrnčením sp.rávního úřadu, ovšem za po<imínek"'dále
t",m~ ,u,:,ede~yeh: . Jest tudíž zákonem výslovně stanovena příslušnost
sp;-a; mch ~rad~, )~k;:mle jde 0. úkon této pc>vahy a to příslušnost výlu,cna nepnpousteJlcl JakoukolI' bonkul'ellCii úřadu jiné kate.goriei jak
patrno z, dO,sl~vu z~kona ,,!~n tímto zpúsobem«, Obě vyšší stolice ~ouduí
arCl p~Plr,all" ze tu Jde, o PrJpaď cit. § 27 a mají za to, ž·e tu jde 'o' případ
§ 38 te!I0::' za~ona. avsak k důvodúm jejich nelze přisvědčiti. § 38 ovšem
sta~o~l., ze ot~~a vlastnictví a jiných s o ll' k r o II o P r á v II i c II poměru
ku Jmem,ObrocDl';'u POs_uzuje se dle předpisů občanského práva a že ji
rozh~~uJI s?,:dov~. Avsa,k pomě,r obroční-ka k moci veřejné, která mu
obroel ?roPlycIla, le~t, al je to moc církevní nebo státní poměrem 'V e ř e j_
no pr a v n ~~, ~ tI~. JSOU dostatečně vytčeny hranice mezi pi'íslušností
dle § 27"a pr:s!usnosh dle ~ 38. Obročník. na:byv' institucí věcného práva
k obroel, m"ze se sondm ochrany domáhati proti každému tře'tímu
kdo Jak~ s o u k r o mop r á vnl podnět právo jeho porušuje _ jel dů:
vod~m zaloby t?to porušení - a zrovna tak n«opak každý třetí může
se JI domah~h (zalobo11 ne'b námitkou) proti obročí, uplatňuje-li z důvodu
so~r?mo,pravní?'o nějaké věcn~ p!ávo na ,př. služebnost na základě vydr~e~l. Tomu vsa~ ;"de ~ak ~em. Zal?::aný P. li. užívá farní budovy od
sve mstnuce a op Ira svnJ oapor prol! zaloM právě na tuto instituci tedy
n~ lI!~!. veřejn,opráv,ní: na svůj poměr kcírkevní moci, která mu ,~bročí
pro?u JcI1a, Jenz,e druha strana uplatňuje jeho zánik. Teprv kdyby P. Ii.
bud dobrovolne !~ru vyklIdll, anebo ,~yl pořadem cit. § 27 exekučně vykl~e~, ale pozdeJ~ se tak onak v uZlvání její o,pět vetřel, příslušela by
nan zaloha SO'Udlll. Taho ale jde pořád o jeho vyklizení dle § 27 T m
nevadí
' 'I'
' P . li . b
l ' o u
' " ;or , ~e za o. .:.a~y
.y sU,spendov,án a exkomunikován, jako.ž
1 _Iuzebmch, pozhku zb~ven, nebol I po suspensi (sesazení) pořád zůstává
tu skutkova pov,"h~ -CIt. § 27 t. j." že má býti z obročí ještě v:0klizen,
arg. slova "sesazem nebo vykhzem«. Nevadí- proto také ani § 18, jenž
Je
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praví, že církevní mod úřední -možnQ, užíti jen proti těm .osobám, k církvi náletcjícim, k čemi11ž' dGlQ.iiti_.dlužOO-llredllis_LL5__ zákuna_ze__ SlIle,_.~
25. května 1868, čís. 49 ř. zák (v čes. vydání ř. z. čís. 47), že přestou
pením k jinému náboženství ztrácí opuštěná církev všech práv na vystouplého a tento všech nároků na ni, fQ'Z. ipso iure. Nebo! třeba že
v'Ystouplý pozbyl všec\; práv k církvi, tož přece, zůstal-li přes to v držbě
obročí, zůstal v té míře i v poměru k církvi a ona, třeba proti jeho osobě
moci své užíti nemúže (§ 18), dokonce nepozbyla nároku dOlllláhati se'
na něm vrácení obročí, k tomu cíli však právě předepsán jest pořad
cit. § 27. Jde pořád o důsledky přetržení svazku a teprv' až, ty budou
vyřízeny, pomine poměr zúplna. Skutečně ta'ké motivy k § 27 poznačui!
n~š případ jako typioký příklad jeho použití »stát má«, prav1 »vyšel-li
disciplinární nález na s e s a z e' n í a dotčen$r duchovní se zpečuje, úřední
budo'vu opusti ti,úř. spisy a klíče vydati atd., těmto důsledkům
nálezu příslušuě vydaného platnost zjednati«. Je-li však případ posuzovati
_ jak právě dovozeno - podle § 27 cit. zák,. jest ne'příslušnost řádných soudů k opatření, o něž šlo, o'ČÍvldna a dána jest in abstracto příslušnost úřadů
správních. Zbývá tudíž pouze otázka, zda kompetence ta hyla dána
i v ko,nkrétním případě, o nějž pd:vě jde. Z cit. § 27 vyplývá, že zakročení,
správního úřad,u předpokládá, že ide o odstranění osohy z církevního
úřadu nebo obročí a to, o odstranění vyslovené cfrkevním představeným
a že' cirkevní představ:enýó výkon odstranění toho žádá. Jsou-li zde
tyto podmínky, může správní ,úřad a to zemská politická správa učiniti
opatření, to z", předpokladů, že nálezu předcházelo řádné řízení a že
ue'Ůdporuje státním zákonům ani platným církevním předpisům. Nesporno
je, že farář J akuh fl. byl svou církevní vrchností exkomunikován a suspendován a že byl svých služebních požitků zbaven, a ze správních
spisů je, iak svrchu vylíčeno, patrno, že vedle faráře K:-a i drkevní v:rchuost obrátila se ke správnímu úř<,du se žádostí, aby opaneuo bylo, aby
farní budovu opustil, v čemž nutně obsažen jest výrok církevní vrchnosti o jeho odstranění. Měl tedy správní úřad formelně splněny všechny
podmínky předpokládané pro jeho zakročení po rozumu cit. § 27, totiž
pro výkon odstranění faráře fl-a. Právě ien o tento výkon byl doHdán
církevní vrchností, která ve' svém přípisu, zřetelně roze'znávala mezi
budovami chrámovýn;[ a budovou farní žádaj!co r o z hod n u (í správního úřadu pouze ohledně oněch, kde,žto 'pokuď ide o farní budovu nedomáhala Se rozhodnutí, nýbrž pouze výZVy se strany úřadu k hkubu
fl-ovi, aby budovu tu do určité lhůty opustil, tudíž kraku povahy exekuční. Správnímu úřadu nešlo, tudíž o to, aby titul exekuční teprve Vytvořil, což o'všem z mezí jeho příslušnosti bY se v:ymýkalo, a nebylo mu
toho ani třeba, když z předchozího postupu církevní vrchnosti na jsoucnost titulu toho mohl jiidllVodnč souditi a omezil se p'ouze na úkon
odnčho požadovaný. Zcla správní úřad přl lotn dbal také ostatních pod-,
minek či předpokla'dú v § 27 a in fine uvedených, nepřichází pro se'nát
v úvahu, poněv",dž olmlnost ta nemohla by se dotýkati otázky věcnéa
příslušnosti úřadu, '0 niž jedině se jedná, a mohla by býti přiváďěu
k platnostI pouze, pořadem přfpustných instancí správních. Pro otázkll
tu iest však bez významu i další olwlnost, že totiž návrh po-dle § 27 podati jest u z em s k é správY politické, kdežlo v daném přípa:dě podán
byl u o k r e sní politické správy v L., když zemská správa politická,

by! jí i ffávrhpřistoupPa
ten dodán___ bit
. k jejímu věcnému
přezkoumání
~. ~pr~e "porad,em(
stolIc,
prvé, dle zákona ovš6m a vc::-;ne;, ,!Tem rozhodla, nahradivši tak výrok
jícím v rámec jeií PříSIU~eprJslusnc st~lice, ~:ýroke?J vlastním, zapadao úkan náležející Výhradllěno:t~řís~g~P~~, tudlz k~enat. k z.ávěru, že jde
ll' a II z e o tento úkon'
o, :. zems e polthcke správY a to
způsob,em s ' ,
da ~Y 10 proto rozreSI'!1 kladný kompetenční konflikt
vrCIJU uve enym.

2.l~!~:,.~;;el~1~~~;ný spar o příslušn~~t ve smySlu § 3 zákona ze dne

když soudy byl~ prá~o~~~I~: ~d~~~váhla~i ~ejvy'šši stolice správní vísko nižšlch úřadů pouze proto _ 1 Y roz o, ovatl - odmitavé slanooprávněné.
' ze popUd k ukonu nevycházel od osoby
(Rozh. senátu pro

řešení ko'nfliktů kompetenčních

1922, čís. 163 na rok 1922.)

ze dne 18 prosince
.

" prokuraturol1, podalo
ua Rím.
Karla kat.
P-afarní
nyníobr'Ůčí
f ,_ v Z zas t oupeue. f'manem
z toho dírvodu, že ž:(o~~n ~s '. cí!kve tamže" žalobu o vyklizení bytu
do Z. jako římsko-kator k t Je?z byl dne_ 1. prosmce 1912 ustanoven
turáluí byt J'a'lco o },C t' ap an, a oMrzel v tamní farní budově U<1!,
". s ucas svych sI,uze
- b mc',
' h' pozltku,
-,
8. květlia 1921 k čsl . k . _ "
přestoupildné
a tím i nároku na ře~č~~r, :1,. ze ~ tll~ pozbyl ,sv~ého úřadu v řím. kat církvi
ního důvo, du a jest ho d a(uralm byt, kobyva, tento byt nad.ále bez práv'
"
e y pOVlUen vy hdltr Okresní soud Z
d
.
.,
v . rozs.u k em spravně usnesenlÍm zoe dne 2 ,,,,
soud re'kursní rozhodnutím ze dne ·3~a~;. 1921 a ~raJsky soud v U; jak~
tuto pro nepřípustnost pořadu p' á
(. ]~~ ll~21 c. J. Rol 349/21-1 zalobu
dle § 528'
_,
. ' r va ~epns usnost soudu) odmítly, a je,st

,'1

k

o

i

náv~h na ~~.{ii:~n~~~~~u~f~::;~ ~~~~~:!e~~~~o~č:ni ~bročí podal? pak
tlcke správy v K: která 'v h
"
ne za o y, 1lJ okresm pohce
pm nepříslušnost "správní~oa ;Oř~~~ ~r~,~fem z~ dnke ,27. prosi'11
1?21
na odvolání rozhodnutím z d
I a, a z:~s ~ pohtrcka sprava
potvrdila. Stížnosti do to~ot~e r:'hletna/922 VY;lze~1 to z jeho důvodů
a národní osvěty výnosem zel
o ,nu I podane mlU!sterstvo školství
že úřady politické dle PlatnJ;e 2\ cerv,~a 19~2 n~vyhovělo a rozhodlo,
v' tomto případe- k z'a'dne'mu ak° z~ o.nne o preďprsu nebyly povolány
z rocem proto že dl
'd"
§
,
kana ze dne 7. května 1874 čí 5 '
/ . ' _'
e pr~, msu '.27 zamMe zemská politická . ,,s. O r. ;"k. Jem obY tu' v uvahu přrcházeJ,
nutná opatření, to však ;:;a~až ~.~ tr~c\po~Ja~u tam, vytče.ných učiniti
n é h o, taková žádost však že v dané~ ~"C!f_ e v ~ I h oQ P r e d s t a v ekuratura jménem farního . b "
"pnpade c~ybl. Na, .to, finančn,í pronáv'rhu' pro nepříslušnost s;rl~~~~h~úi~cluZ~ t3' ~e 1 m~n:~ter_stv?' odP1írá
kompetenč~ího konfliktu, podala ná vrh ner ieh~\~~~~/\pnpad zaporn~ho
na tento navrh udněných setrvaly k"ajsk .
d U·
prOjevech svych
stvía národní osvěty na svých h _. ",' y sou v . a mmlsterstvo školpříp'ustnost konfliktního' návrhu, ~~~~~h sta~~vise!~h ~ Karel P. pop.řel
senátu z toho dŮV1(>du Ve "d' t
. h se tyce pnslusnost konfhktnrho
prý též v rozhodnuti ~in~:;e~~tv~
TO, v~klizen,í měla býti podána, jak
II okresní správy politické.
p avne llznano, II zemské a nikoli
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Seznamy vypracoval

Sen á t pro řeš e n í k o nf li k t ů k o m p e ten ční c h zarr.itl návrh fimmční prokllratury pro~.~>'''illucelifí;gtJ~:JSt~_~~____._______,-,

Dr. BOŘIVOJ PEKÁREK
tajemník nejvyššího soudu.

'

Důvody:

Vzhledem k námitce vznesené účastnikem Karlem P-em jest se senátu
zabývati 'předem otázkou své příslušnosti, k níž 'Ostatně musí přihlížeti
Ze své povinnostl. Ve směru tom uvážil pak takto: Podle § 3 zákona ze
dne 2, listopadu 1918 čís, 3 sb, z, a n, povolán jest senát rozhodovati o
kompetenčních konfliktech mezi úřady tam uvedenými a jest tu podle. § 4
ne.gativní konflikt, o jaký v tom případě jde, když otázkcv příslušnosti byla
v předepsaném postupu stolic popřena poslední přípustnou stolicÍ, Z toho
je patrno, že pro luštění otázky, zda konflikt takový zde jest, je rozhodný
pouze vynešený výrok této poslední stolice, jejíž zápomě zodpovědění
otázky příslušnosti tvoří podstatnou náležitost konfliktu, kdežto výroky
nižších stolic vůbec v úvahu nepřicházej i, byvše jím odstraněny, V tomto
případě j.est zde ovšem negativ'ní výrok poslední přípustné stoliCe na
straně řá:dl)ých soudit, avšak přihlédne-li se k obsahu prohlášení ministerstva
školství a národní osvěty, jakožto pOSlední stolice na straně úřadů
správníoh, je patrno, že. nepopřelo příslušnosti těchto úřadů vůbec, tndíž ~
v ten rozum, že by vyloučilo jejich příslušnost k opatření stranou dožadovaného, totiž odstraniti faráře Karla P-a z místností farních, jím dosud
užívaných, ve věci samé, tedy pro naprostý nedostatek jejich oprávnění
k úkonu takovému, nýbrž že schválilo zamítaV'é stanovisko nižších ~ úřadú
pouze proto, že popud k úkonu tomu nevycházel od osoby, jež podle zákona, pod nějž ministerstvo úkon ten podřadilo, je k tomu oprávněna, a že
nebylo se dovoláno stolice k tomu povolané, čili jinými slovy, že uznalo
příslušnost úřadů správních za zákonných předJlokladů, že totiž o úkon
ten bYl žádala osoba k tomu povolaná a to u stolice správní, v jeiíž ohor
působnosti úkon ten náleží. Pak ale není zde náležitostí, za nichž lze
mluviti o záporném sporu o příslušnost po ro·zumu § 4 cit. zák., vyžadujícího výslovně popření otázky příslušnosti.. Konfliktu toho zde vúbee
neuLa není zde tedy ani předPokladu oprávňujícího dovolaný senát k zakročení a tudíž podmínek zakládajících jeho příslušnost k opatření ležícímu jimtk v oboru jeho působnosti. Pro tento nedostatek podmínek, jež
by příslušno,st dovolaného senátu v tomto případě zakládaly, bylo uznati
za právo, jak svrchu uvedeno,

Věcný seznam abecední.
~~!fl:~~, n~kOdžno~t plnění

viz n e m o ž n o s t p ln ě n í.
a VIZ smlouva kupní.
Advokat: ku ,zastup,ovp,ní nestačÍ substituční plna' moc
,

18 O

a~vokatem Cizozemským čís. 1776,.

~~~~a~ 7~~:ožek

udělená zdejšímu advokátu

3 až 5 adv. sazby ze dne 30.

března

1921,

čís.

142 sb. z. a n.

úprava útrat dle tarifů, byl-li spor ukončen SOUdním smírem čís 1945,
t h
.
do sez,namu kandidátů advokacie lze zapsati
advokatní praxe vstoupil čís. 1802,
'
pouze o 0, kdo skutecne do
v

~~~~~d~s~~t~ ,~~~~~~~íč~~U~~á~~ ~~~~~~~~aV~Cj~~~cfee~~k~éh~IJgUdll)

.
Adv?k~tní tarif: vi.z též ú tra t y.

~.

~rartn operace VIZ pozemková reform
": ""t
Akc~e: ,~pis.ování mladých akcií čís. 2046.
a, laJ 1 S e II 1 P II cl y.
Akc~on~r VIZ ~p o leč n o s t a k c i o v á.
y

,

y

jímž

.

o

,
AkclOva spolecnost viz s p o leč n o s t a ke,'
' '1 't'
o v a~ ke
AktlVnt.egilmace
ke sporu viz oprávněnost
Allod :nz p o.z e m k o v á r e for m a.
s por u.
Amortisace VIZ u moř e n í
Asignace, viz l? ,0 II kyá ~ k a; p 'ř e v zet í d I u h u.
Autom~~;!~ g7~~t:~6~tyrnedělní reklamační lhůty §u 6, poslední odstavec, automob.

dopra,:~í po~ud
vyloučen z exekuce
~,
VI z

t cz fucenl za škodu.

(§ 251 čís, 6 ex, ř,) čís, 2039,

Aviso viz doprava železniční.
Azoospermatismus viz o tec n emall ž el s k ý_
Bába viz děd.
Banka: ručení za škodu je"t 'v d .
peněz čís. 1458.'
z o ure lllCtvo, pOruSlVSI povll1nost, odepřelo výplatu
Y'

V·

•

rakousko-uherská: tuzemské soudy jsou příslušny pr9 ialoby na ni čís 1701

BBan~~vkka: .rozsah ustanovení §u 1 (4) nařízení čís. sb. 8/1922 čís 1594'
arVlC y, vtz hra z a k á z a n á.

.

.

.

Bavlna ~ bavlněná příze: vliv zákona ze dne 19. ledna 1922
Cl s. 1755.
' čís. 29 sb. z. a n.,
Be.2;důvodné obohacení viz o b o h a Ce n-í bez d ů vod n '
B~~p~č~,?stní zayřize?í t;-1Ístních drah čís. 1655, 1997.
c.
B~~ny vuc~t, a prerusem valutOVýCh sporů čís. 2012
B~a drevtta ~epenka viz 1 e pen, k a.
.
Blat!l .oz: rybnlka a pořad práva čís. 171Eí.
Blby VIZ zbavení svéprávnosti
Bohoslu,že~né v,ěci a pořad práva čís. i461.
Bolestne VIZ II a hra da š k o d y.
Bramb~'Jbarankndé (nar. . · čís. sbb'137I j 20): pr~ posouzení přemrštěl10sti ceny rozhodna
B
" y srn l o,l1va y a lIzavrena CI s. 2006.
~atrská poklad~a: narok na nemocenské a exekuce čís 1675
Bremena kostelm a pořad práva čís. 153" 2088
'.
patronátní viz pat r o fl á t.
.:J,
•
Budova poštovní viz stá t.
I

y

Civiln! TozbodnatL IV.
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Budovy železniční a ochrana ~m'ijem"rr:-t+,c-+6:8+~-----~---~----~
BursovlÚ rozhodčí soud viz r o z o d čís o II d.
Bydlení viz byt;,
,
, "
Bydliště a přerusel1l valutovych sporu Cl S. 2012.
Byt: věcná povaha služebo'Jsti musí býti zvláště ujednána čís. 1574,
s 1 II Ž e b II o s t, jež byla propůjčena ženě svobodné, nevztahuje se na jejího napotomního manžela čís. 1855.
z á bor i e h o viz z á bor byt u.
II a t II r-·á I TI í, s I II Ž e b II í viz och r a II a II á j e m c U,
jinak viz s mlo. II V a II á j e rn n í,
výměna bytu VIZ s II I o II v a s m, C 11 II a.
o
._
Bytová péče: lhůta do usnesení, jež vydano bylo soudem P?y,skoncen! l~k,onu, pnkázaných mu zákony čís. 20/1920 a 100/1921 obnasl 30 dnu Cl S. 1840.
y

,

y

Bytový

úřad

, .

viz z á bor byt u.

Cena viz s m I o II vak II p n í.
Cese viz p o s t II P po hle d á v k y.
Cesta nezbytná: (zákon ze dne 7. července 1896, čÍs. 140 ř. zák.) nepřípustnost
dovolacího rekursu či s. 1673,
_
pokud lze H zřídivt~ prů~hod~m sou.se~ního v~tav:ní čís. }?~5,

_
-

pokud si nelze stezovat1 do ]ednothvych zanzem soudu Cl::>. 1863,
veřejná a pořad p~áva č í~. 1588, 1963,;
,
y'
Cestář okresní: pořad prava pro zalobu o sluzebm poz1tky Cl s. 1405,
__ __ jinak \Tiz z a ID ě s t 11 a n e c o k r e sní.
Cihlářský mistr viz pří S lu š n o s t ž i v n o s ten s k Ý c h s o li d ú.
Církev českobratrská viz z a j i š t ě n í půd y (§ 1 odst. 2).
Cizozemec: a určení výživného dle §u 16 I. dílčí nov. čís. 1473,
a zbaveni svéprávnosti čís. 1509,
a legitimace čís. 1653, 2068.
a rozluka viz rozluka manželství.
Cizozemská akciová společnost viz s p o leč n o s t a k
o·v á.
_ firma: příslušnost viz pří s I II Š n o s t dle §u 99 J. n.
Cizozemské peníze. a exekuce zajišťovací, čís. } 729 ..
_
_
jinak VIZ s m I o II vak II pnI, s m e n n a.
Cizozemská platidla a dovoz zboží čís. 2017.
_
__ pokud obchod jimi zakázán čís. 1910.
viz též měn a.
Cizozemský soud viz žaloba o zmatečnost.
Cizozemská společnost viz s p o leč n o s t.
Cizozemské zboží viz doprava zboyží z ciziny.
Clausula rebus sic stantibus viz dol o z k a. ,
Cvičiště vojenské viz ú p r a v a pac h t o v n e h o
Y'

C!

umluvy manželů při rozvodu o výchově dětí jsou pm soud nezávazny
čis~ 1683,

příslušn?st k rozhodování o nároku dle §u 142 obě. zák. čís. 1730.
od kdy lest počítati lhůtu §u 158 obč. 7.ák. čís. 1869.
způsob počítání lhůty dle §u 158 obL zák. čís. 2031.
viz též o tec.
ne man žel s k é: v Ý ž i v n é viz ta rn ž e
viz též otec uemanželský.·~
.
pokud se múže domáhati na otci zaplacení peněžité sumy na zaópatření čís. 1552.

čechoslovanie

viz f i r m a.
čekatel svěřenství viz s věř e II s tví.
českobratrská církev viz z a ji š t ě ní půd Y (§ 1 odst. 2).
»československý« ve firmě čís. 1658.
Ceskoslovenský stát viz stá t.
četník a ochrana nájemců čís. 1586.
_
náhrada škody a pořad práva čís. 1641.
číšník obchodvedoucí a ochrana nájemclI čís. 1593.
a válečná půjčka čís. 2113.
viz též d á v k a.
Dar: bez skutečného odevzdání stane se napotomním odevzdáním
čís. 1511.
nárok nepominutelného dědice na vydání čís. lTiO.
forma viz s p i s not á ř s ký.

~-~----~------

odvolání i t. zv~ smíšeného; pro nevděk nelze se vzdáti' lhostejno, že na díl
povinný, věno, neb že vzata obžaloba zpět čís. 1982.'
Dávka z katastrálního výnosu půdy: musí ji zaplatiti celou kdo byl pacht~,řem
dne 1. září 1920 čís. 1814.
'
z majetku a z přírůstku na majetku: a pozůstalost čÍs. 1494.
k výkladu §u 62, odstavec pátý, zákona čís. 1952.
z přírůstku hodnoty nemovitostí: náleží k odškodněni při vyvlastnění
čís. 1456,
pokud ji nese kupite] čís. 1553.
o d had viz tam ž e.
Dávky naturální: škole viz š k o I a.
patronátní a pořad práva čís. 1533.
veřejné: pokuta při smlouvě kupní čís. 1691.
Definitivní zřízenec viz zaměstnanec obchodní pomocník.
Delegace (§ 31 j. n.) soudu slovenského Čís. 1525.
Děd: příslušnost pro nárok na výživné, vltči vnuku čís. 1990.
Dědic: viz též not á ř, p O z Ů s tal o s t
vymáhání pozltstaIostního dluhu ~a něm čís. 1487,
vyr?zumění jeho o úmrtí zasláním obsílky; prohlášení, že si pozůstalost
prOjedná sám, má zaslati přímo notáři čís. 1499 2055
poukázání na pořad práva, že jest tu dovětek nikoliv z~vět čís. 1648
zvítězí-li jeden ze zákonných dědiciI, poukázanÝch na pořad práva čís. 1656
pokud lze vésti proti němu exekuci na pozůstalostní nemovitost čís 1847'
pasiyn,í ]~gitimace ohledně pozůstalostního jmění vyskytJ1uvšího se p~ ode~
vzdall1 CI S. 1976,
nepominutelný; nárok jeho na vydání daru čís. 1770.
Dědická přih1áška viz při hl á š· k a.
Dělnický soud rozhodčÍ viz r o z hod čís o II d.
Dělník hospodářsk}, a pořad práva čís. 1773.
Dílčí rozsudek viz r o z s II dek.
Dílna pekařská viz odklad exekuce.
Dílo viz s m I o u v a o cl í I o.
Dílovedoucí jest obchodním pomocníkem čís. 2033.
Disciplinární řízeni viz s m] o u v a s I II Ž e b n í.
Disposice: dání zboží k disposici viz sml o tl vak u p n í.
Distanční obchod: pojem čÍs. 1457.
Dítě: výživné viz tamže.
v: sporu, ? o,duznání manželského pii vodu lze hodnotiti v)'pověd' matky a
predsevzIÍ1 vyslech stran čís. 1452.
možno přikázati matce by je vychovávala v řeči, již určil otec v závěti
čis.1605,
'
-

Daň válečná

účinným

po]n:~ může ot~c. žád,ati, by mu bylo odevzdáno do výchovy čís. 1684
.
,nemuze se vzdatl prava domáhati se zjištění otcovství čís. 1818.
Dwadelm dramaturg viz dramaturIJ divadelní
Divadlo: ~ uče n í z a š k o d u viz
m 7. e. ,
.
Dluh pozustalostní viz p o z Ů s taJ o s t.
směnečný viz smě n k a.

ta

Dluhopis (čl. 274 ?dstavec druhý ob ch. zák.): jest jím též směnka, protidůkaz
mUSl se podavati z listiny samé čís. ·1587.
80'
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Dlužník: účel slyšeni jeho C~.O-''''-''''.c2iL'i-!-''--~''i""",--::---------~---~.
Dobírka na faktuře viz pří s
TI.
Dobrovolná dražba viz dra ž b a dob r o v o
Dobrovolný rozvod viz r o z vod.
Dodací lhůta viz 1 h Íl t a.
Dodání zboží viz smlouva kupní.
Dodatečná lhůta viz lhůta dodatečná
Dodatek k firmě viz f i r m a.
Dodávky uhlí viz II h I í.
Doličná věc viz pří s 1 Ll Š n o s t zem s k e h o s o II Li II v P r a z e.
Dolování viz hor y.
Doložka: rebus sic stantibus čís. 1680, 1744.
a rozepře rozsouzená čís. 1467.
a v)'živné manželky čís. 1915.
Domobranecká komise viz p o řad p r á v a.
Domovnik: pokud má nárok na klíčné čís. 1689,
pokud jest jím ten, kdo si byt v d,orně sám platí čís. 1783.
Doplňovací řízeni viz říze ní dap I ň ov a c í.
Dopojištětú viz poj i š t ě n í . ·
Doprava zboží z ciziny: úmluva, že bude dopraveno zákonnou cestou a skutečni,.
doprava podloudnou cestou č.í s. 1451.
Doprava železniční (nákladní): náhrada (§ 88) dle místa, kde zboží bylo odevzdáno
~ k dopravě; kurs ku dni reklamace čís. 1425, 1535.
_
_ použití pošty k doručení železničrrÍho ,avisa nezapsaně; pošta není
»jinou osobou« (§ 5), dráha není povinna zkoumati totožnost a
oprávnění toho, kdo se vykázal· podepsaným avisem o zásilre
_č í s. 1426.
výlohy na pojištění nejsou jinými útratami (§ 88) čís. 1535.
řádná doprava slámy čís. 1565.
překládání na Labi čís. 1570.
dráha jest povinna zkoumati, zda zbotÍ (obal jeho) nemá znatelných vad čís. 1571.
zboží jest přes'ně označiti názvy ,jako v tariÍu či s. 1607.
byl-li příjemce zboží odkazován při 'odběru zboží ze dne na den
či s_ 1608_
prodej dle §u 81 žel. dopr_ ř_ čí s_ 1629, 2076.
naložení vozu odesílatelem; povinnost jeho řádně vůz prohlédnouti
čís. 1644.
oprávnění ku sporu o dovozné čís. 1728.
byl-li zapálen jiskrami nábytkový vůz či s. 1549, 2051- stanice v Těšínsku 'byla i po dobu polského obsazení stanicí tu...
zemskou: § 100 dopr. ř. žel. odpovídá ustanovení mezinár. úmluvy
čis.1817_

přiročí

pro peněžitou pohledávku proti dráze teprve, uplynula-li
náležitosti reklamace zboží či s. 1838.
rozdělení jednotné zásilky čís: 2026.
nebezpečí s ,dopravou v otevřeném voze spojené čís. 2059.
odebrání zboží pokud má účinek; odchýlení se dráhy cd předpisu
§u 97 (2) čís. 4 žel. dopr. ř_ č Í s_ 2092.
vpád nepřátelského vojska na Slovensko ;cst vyšší moci; pokud
jest dráha práva z neuposlechnutí odesílatelových rozkaztl či s.
2098_
odebráním předaných kusů" nezanikají proti _železnici nároky z nákladní smlouvy i ohledně kusů -ztracen)'ch čís. 2125.
osobní viz ruče ni dráhy.
Dopravní autobus viz a II t o mobil.
Doručeni žaloby viz žaloba.
Dovětek viz p o říz e 11 í P o s led TI í.
dodací

lhůta;

Dovolací rekurs viz s-t í-ž-n---o~--t ~ G e v e-l-a---c-i.- - Dovolání: nepřípustno přeÍ'ušení řízení čís. 1556.
pokud jest v dovolacím návrhu na zrněnu rozsudku oosažen též návrh na
jeho zrušení či s. 1583, 1722.
není třeba (§ 503 čís. 2 c. ř. s.) nmrrhnoutl i zrušení rozsudku prvého soudu;
dovolací spis nemusí obsahovati pojmenování dovolacího soudu čís. 1926.
pokUd přípu~tno dle §u 502 odstavec čtvrtý c. ř. s. při určovaCÍ žalobě čís.
1498_
§ 502 odstavec třetí, c. ř. s.: nelze sečísti hodnotu předmětů spojených
k prOjednávání é í s. 1594.
žalovaného jest nepřípustn)rm (§ ~502/3 c. ř. 5.), vyhověl-li soud prvé stolice
žalobě a odvolací soud ji zamítl pro tentokráte čís. 1936.
dle §u 502/3 nepřípustným, rozhodl-Ii prvý soud druhým rozs·udkem z jiných
důvodů, než ohledně kterých projevil odvolací soud ve zrušujícím rozhodnutí právní názor čís. 2045.
poslední cdstavec §u 502 předpokládá, že byl projeven právní názor čís.
1582, 1935.
Dovoz: kauce za povolení a pořad práva pro nárok na vrácení čís. 1635.
zboží a ujednání valutové čís. 2017.
Dovozné viz dopra-va železničnÍ.
Dovozní povolení viz p o vol e n í, d o voz,
Drá:ha místní: bezpečnostní opatřeni čís. 165.5, 1997_
Drahocenné věci (§ 970 a) obč. zák.): pojem či s. 1492.
Dramaturg divadelní: pokud nepotřebuje děl světové literatury c 1 s. 1529.
Dražba v n u cell á: příklepem nevzniká proti vydražiteli nárok na zaplacení; vy- dražitel nemúže kompensovati svou pohledávku za dlužníkem s jeho
nárokem na hyperochu čís. 1496.
pokUd může vvdražitel ubírati z uhražovaCÍ jistiny čís. 1579.
v řízení rozvřhovém nemůže soud posuzovati správnost poplatku
z převodu; zkrácený poplatek čís. 1913.
dob r o vol n á: soud nemůže doplniti dražební podmínky příkazem k vy. dražiteli, by složil peníz k zajištění dávky z přírůstku hodnoty čís. 1949.
dle § u 352 ex. ř.: muze jl navrhnouti i spoluvlastník, jenž byl ve
sporu žalovaným čís. 1500.
není třeba současné předložení dražebních pOdmínek čís. 1907.
přédpisy o řízení, opravné prostředky čís. 1907, 2044, 2103.
Drobný pachtýř viz z a j i š t ční půd y, o b n o v a pac h tll, úp r a v a pac hto von é h o.
Družstvo a konsorcium čís. 2126.
Držba r II Š e II á: nepodána-li žaloba ve lhútě zákon ne, není oprávněný vyloučen
se řádnou žalobou čís. 1700.
práva jistivého: kdy počíná čís. 1904.
služebnosti viz služebnost.
Dřevitá lepenka viz lep e n k a.
Dříví: k á c e TI í jeh o užívatelern viz u ž í v á 11 í.
zákon ze dne 17. března 1921 čís. 121 sb. z. a 'n.: -není obmezen na smlouvy kupní čís. 1542.
k žádosti majitele lesa padle §u 6'soud~určí pouze výši jistoty čÍs. 1649.
Důchod: s,plniště jeho viz tamže.
měn a viz pře ruš e n í s por Ú,
exekuce naň viz exekuce.
Duchovní: odstranění z fary viz po řad p r á v a (k u I t u s).
Důkaz: složení zálohy na provedení nelze naříditi v řízení nesporném čís. 1829.
zajištění dúkazůviztamže.
znalci viz zn-alee, svědky viz svědek.
Důležitý důvod (§ 19 rozl. zák.) viz r o z I tl k a man žel s tví.
Důstojník: ručení jeho za škodu, již utrpěl stát zpronevěrou účetního poddůstoj
níka čís. 2099.
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zahraniční viz p o ř a ~
Duševn; stav (§ 879 čís. 4 obč.

průkaz změny y~. f'rny..-'''l.!J~§JL9_ ~x.-!-. j.~

: pojem

čís.

1511.

Elektrárna: přenechání obci čís. 1680.
Erár viz stá t.
Evidenční poplatek viz k a II c e TI o t á ř s k á.
povinnost viz spr á v a.
Excindační žaloba viz ž a lOb a dle § II 37 ex.
Exekuce: I h ů t Y viz t a ITl Ž e.
pří s 1 II Š II o s t viz t a

ř.

ITl že.
dražba viz tamže.
žalob y viz t a ITl Ž e.
spr á v a v fl II cell á viz tam ž e
o d k 1a d e x e k II C e viz t a ITl Ž e.
pro z a t i ITl II í o pat ř e II í viz t a ITl Ž e.
·;.,vnostník nepotřebuje psacího stroje ani americké registratury
či s. 1403.
nelze povoliti ani zajišťovací ani uhražovací, neuplynula-li následkem soudních prázdnin lhůta k dovolání čís, 1430.
- pokud jsou výkazy o nedoplatcích nernocenské pokladny společenstevní
exekučním titulem čís. 1435.
na závodní podíl společníka s r. o. čís. 1488.
ex e k u c e dle § u 352 ex. ř. viz dra ž b a.
průkaz, že dlužník zaslal vymáhajícímu věřiteli dlužný peníz poštovní poukázkou, nestačí pro návrh na zrušení čís. 1504.
vyměření náhrady škody dle §u 368 ex. ř. čís. 1520.
na výměnek: existenční minimum výměnkářovo čís. 1527, 2116.
vyloučení děl svě'tové literatury u divadelního dramaturga čís. 1529.
vynaloženy-li útraty s' vyklizením věcí za vymáhajícího věřitele, náhradní
nárok proti dlužníku čís. 1548.
na ohlášení a lhůta §u 575 odst. 3 c. ř. s. čís. 1663.
na mzdu horníka vyloučena čís. 1665.
i pro pohledávky privilegované či s. 2003.
na nárok na nemocenské čís. 1675.
exekuční tituly rozhodčích soudů spolkov}'ch Cl s. 1668.
zaplatil-li dlužník k rukám výkonného orgánu čís. 1690.
na plat železničního zaměstnance. rozdíl v ceně režijního uhlí čís. 1694.
pod obrat »jiné jednánÍ« (§ 353 ex. ř.) nespadá plnění určitého množství
věcí zastupitelných čís. 1723.
pojem uspokojení (§ 40 ex. ř.) čís. 1733.
povolení, jde-li o nárok. z ruky do ruky čís. 1769.
s Italií není dohOdy o vzájemné vykonatelnosti exekučních titulů čís. 1786.
na základě titulll rakouských čís. 1967.
objem plnění není v titulu vyjádřen určitě, má-li se placení státi dle přípust
nosti a zásad konkursního řádu čís. 1820.
na pohledávku propachtovatele jest vésti dle §u 294 a násl. ex. ř' J třebas
právo pachtovní bylo vtěleno čís. 1827.
na odevzdání pozemku na základě 'výpovědi čís. 1843.
pokud lze na pozůstalostní nemovitost vésti proti dědici exekuci čís. 1847.
na dodání určitého množství zastupitelných věcí jest přípustna dle §u 346
ex. ř. č Í's. 1857.
ustanovení §u 331 ex. f. jest použ,iti i při exekuci na podniky ve smyslu
§u 341 a násl. ex. ř. čís 1867.
určení útrat dle §u 353 ex. ř. čís. 1922.
. účel slyšení dlužníka (§ 353 ex. ř.) čís. 2020.
na výmaz práv váznoucích na prodané nemovitosti čís. 2020.
pokud vyloučen (§ 251 čís. 6 ex. ř.) dopravní autobus čís. 2039.
rozhodčí výrok dle honebního zákona pro Moravu čís. 2056.

llQ.s1up. sDlJd,.u při povol{'ni exekucE'
s. 2066.
§ 349 ex. ř. nebyl změněn nař. čís. sb. 409/1920 čís. 2072.
z a ji š ť o v a c í: na základě podmíněn~'eh platebních nřikazlt Cl s. 1724.
nelze zabavené cizozemské peníze směniti za tuzemské čís. 1729.
kdy lze ji zrušiti čís. 1743.
o s věd č e ní viz tam ž e.
Existenční minimum výměnkářovo čís. 1527,2116.
č;

Faktura: -pří s I u Š II o s t viz tam ž e.
při vý-.,rozu zboŽÍ do ciziny či s. 1746.
Farář: vyklizení jeho a pořad práva čís: 1666. O o dat e k II.
Ferbl viz hra z a k á z a II á.
Fideikomis viz svěřenství.
Fideikomisární substituce viz s II b s t j tu e e.
filatelia viz s pol e č e 11 s t v o.
Filiálka ake. společnostI viz s pol e č n o s t a k c i o v á.
film: smlouva o půjčování jich čís. 1740.
Finanční prokuratura: může napadnouti nespr,ávllé uŽÍvání firmy společnosti s r. o.,
třebas usnesení, zápiR povolující, nabylo již právní moci čís. "1900.
nepřísluší jí stížnost, pokud jde o C'značování zboží na lahvových vinětkách čís. 2105.
firma": náležitosti vyžadované k zápisu odštěpného závodu čís. 1417.
opověď odbočky -musí se státi a provésti nejprve tl soudu hlavního závodu
čís. 1465.
pokud lze užiti označení »první« čís. 1b14.
dodatek »československý« nepřípustIl}'; pokud přípu~tný přídavek »všeobecný« čís. 1658.
dodatek, vyjadřující nástupnictví ve firmě, musí z ní býti zjevný; označení
»c:cchoslovanie« čís. 1688.
veřejné obchodní společnosti čís. 1695.
společnosti s r. o. čís. 1481.
nutno ji psáti tak jak j.est protokolována čís. 1845.
kterak jest v ní uvésti jméno ženské či s. 1973.
vznik práva k zápisu do rejstříku čís. 1984.
fixní obchod: pojem čís. 1970. 1975.
Fond zemský viz zem s k Ý fon d.
Francouz: projednání movité pozůstalosti v tuzemsku čís. 1909.
i"use společnosti a změna žaloby čís. 2021.
společenstva viz společenstvo.
Gážista vojenský a ochrana nájemců čís. 1764.
Generální representace viz pří s I II Š n o s t dle § tl 99 j. n.
Hlasovací právo viz v y r o v n á n í.
Hodnota sporu a příslušnost viz pří s I II Š 11 o s t.
Honitba v Č ech ách: uzavírání společeHskýeh smluv pachtýřem Cl s. 1454.
pojem hosta; pachtýř může uzavírati společenské smlouvy čís. 1493.
podpacht není dovolen čís. 1856.
na Mor a v ě: náležitosti rozhodčího nálezu jako exekučníhr titulu čís.
2056.
Hornické mzdové výbory viz z á vod n í rad y.
revírní rady viz z á vod n í rad y.
'ý rozhodčí soud viz z á vod n í rad y.
é závodní rady viz z á vod n í rad y.
Horník: exekuce dle §u 207 horn. zák. nadále vyloučena čís. 1665 i pokud jde
o t. zv. privilegované pohledávky čís. 2003, na nemocenské čís. 1675.
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Knížka spořiteini viz s p oř fte 1 ill-vK lad y
Kollektivní smlouva viz r o z II o d čís o u ·i.
Komise domobranecká viz po řad p r á v a (1' Ů z n é).
lihová viz p o řad p r á \' a (v á z a 11 é h o s pod á ř s tví).
správní viz zem s k á s P ľ á v n í k o m i s e.
Komisionář: prohlásil-li, že vstupuje sám do obchodu, zaujímá nadále vůči komitentu místo kupitele (prodatele) čís. 1927.
pokud se vzdává práva dle čl. 376, odst. 3 obch. zák. čís. 1938.
nebyl oprávněn zaslati peníze, složen~ na úpis IX. vál. půjčky, vídeňské poštovní spořitelně čís. 2040.
upisování akcií čís. 2046.
pokud může dáti obstarati pl:íkaz osobou třetí; ručení za ni čís. 2079.
konto W - čís. 1758, 1927, 1938,2112.
státního obilního ústavu a pořad práv~.é.ís.1604, 1739.
Komora obchodní ,a živp.ostenská viz r o z hod č i s o II d.
-'{ompensace: hyperochy viz dr éJ. ž b a.
pOhledávky, jež v čase, kdy se kompensuje, již zanikla preklusí čís. 1497.
kurs namítané pohledávky čís. 1615.
odvětví státní správy viz s pi á v a stá tll í.
Kompensační uhlí viz uhl í k o 111 pen s a ční.
Kompetenční konflikt vil s por o pří s 1 II Š n o s t.
Konflikt kompetenční viz s por o pří s 1 II Š n o s t.
Konkurence k úhradě břemen kostelních viz po řad p r á v a (k'll I t u s).
Konkurs viz úpa dek.
Konsorcium viz dr II Ž s t v o.
Konto W čís. 1758, 1927, 1938, 2112.
Kontokorent a přerušení valutových sporu čís. 2012.
Konvencionelní pokuta viz p o k II t.a s m lu v n í.
Konvent klášterní viz pořad p rá v a (k ul t us).
hořist viz rekv i s i C E-.
Kostelni břemena viz p o řad p r á v a.
Koupě viz s m I o II vak 11 p n í.
na zkoušku viz sml o II vak Ll p II í.
Krám viz o d k 1 a d ex e k II C e.
'
Krycí koupě viz s 111 1 o Ll vat l' h o v á, 1 h tl t Y viz tam ž e.
Kůň viz správa.
vojenský viz též voj e n s k é k o n ě.
Kupitel viz smlouva kup'ní.
Kurs kompensabilní pohledávky Čí:i. 1615.
při šek i..i viz šek.
povinnost liknavého kupitele nahraJiti ztrátu na kursu čís. 1901.

-- ----

lze povoliti knihovní vkhd užívacího práva ve smyslu §u 98 ham. zák. čís.
1875.
pojem faktického provozovatele; provoz dolu na vlastní účet čís. 2001.
Hospodařící osoba viz p o zem k o v á r e for m a.
Hospodářský dělník- a pořad práva čí-s. 1773.
á nemožnost viz II e m o Ž II o s t.
Ý stroj viz r -ll Č e II í z a š k o d u',
HospodářstvÍ vázané: pořad práva viz t a I I Ž e.
Host viz h o II i t b a.
Hra zakázan,á: nelze žalovati o to, co prohráno čís. 2086.
Hranice pozemku: pokud jest rozhodovati v řízeni sporném čís. 1577.
Hyperocha viz dra ž b a.
Chmelnice viz z aj i š tě ní pll d y.Choromyslný a uzavření manželství čís. 1536.
doprava do ústavu viz pořad práva (obec).
viz též zbavení svéprávnosti.
Chovatel zvířete: pojem čís. 2064, jinak viz ruč e n í z a š k o d
obě. zák.
.
Chudý:_ nárok obce proti němu viz po řad p r á va (obec).

II

dle § II 1320

Inspektorát viz zem s k Ý fon d.
s t II pst o 1 i c.
rozhodovati o tom, které věci do něho patří čís. 1825.
Inventura pozůstalosti viz p o z Ů s tal o s t.
ltalie~ není s ní dohody o vzájemné vykonatelnosti exekučních titulů čís. 1786.

Instanční postup viz p o
Inventář: notáři přísluší

Jazyková otázka: do usnesení soudu není přípustným rekurs čís. 1490.
soud ji mllže řešiti předběžně; § 4 posl. odst. nesp.. říz. nebyl zrušen
_
_
§em 9 jazyk. zák.; překlad listiny_ čís. 1678.
počátek lhůty k opravnému prostředku str!1ny oprávněné používati menšinového jazyka, a lhůta k žádosti o doručení vyřízení v jazyku menšinovém čís. 1886.
jednatel společnosti s r. o. viz s pol e č no::> t sr. o.
jiné Jednání (§ 353 ex. ř.) viz e x e k u c e.
jiskření viz ručení dráhy.
jistota: za dodržení pOdmínek dovozu: nárok na vrácení a pořad práva čí $. 1635.
při prozatimním opatření viz prozatímní opatření.
notářská: vyměření evidenčního poplatku za převoq do tuzemska lze odporovati dozorčí stížností čís. 1908.
Kácern dříví uživatelem viz II ž í v á 11 í.
Kandidát advokacie viz a d v o kát.
Katastrální mapa viz map a.
Kauce notářská viz jistota notářská.
Kavárnik viz ruč e II í z a š k o d u.
Kine;m.atograf viz s po! e č e II s t v o.
Klášterní konvent viz po řad P ľ á v a (k u 1 t II s).
Kličné viz d o rn o v II í k.
,Knihovní poznámka viz p o zná m k a k n i h Cf V fl í.
přednost viz předno-st knihovnÍ.
věci: nepřípustným dovolací rekurs v otázce útrat
vklad viz v k 1 a d.
vydržení viz vyd r ž e 11 i.
výtah viz zemský fond.
záznam viz záznam.
Knihy obchodní viz obchodní knihy.

,

Labe: překládání čís. 1570.
Lázeňský dům viz smlouva schovací.
Lázně: škodlivé užívání pacht)'řem (§ 1118 obč. zák.) čís. 2083.
Legitimace dle §u 162 obč. zák. cizozemského nezletilce: tuzemsk}' soud
volán k spolupůsobení č í 5. 20Q~.

c i z o z e 111 ce: příslušnost čís. 1653.
II S por ll: vil. o p r á vně 11 o s t k II S por u.
děd i c e viz děd i c.
státi na soudě viz způsob;lost ku sporu.
ku stížnosti viz stížnost.
Lékař viz za_opatř_ovací požitky.
Lepenka bílá dřevitá: vliv nařízení čís. ř. zák. 141/1918 na obchocl. jí čís. 1704.
Lest (§ 870 obč. zák.): pOlem čís. 1511.
Lhůta: d r'e §u 158 ob Č. z á k: ode dne, kdy manžel zvěděl o narození dítěte
čís. 1869.
k
-

čís.

1792.

není po-
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soudu čís. 2031.
dle §u 933 ob Č. zák.: stačÍ, že uplatúován nárok na zrušení smlouvy pro
zachování nároku na snížení kupní ceny či s. 1395.
nepřerušuje se opověděním rozepře čís. 1702.
dle §u 1111 ob Č. z á k.: nebyla změněna třetí novelou k obč; zák.
či s. 1410.
neplatí, zavázal-li se nájem,ce při uzavření smlouvy k náhradě jakékoliv
škody čís. 1444.
dle čL 347 ob c h. zák.: neplatí, zasílá-li kupítel zboží, již přijaté, zpět
prodateli čís. 2091.
dle čl. 349 ob c h. z á k.: a vrácení kupní ceny čís. 2018.
dle §u 409 c. ř. s.: neplatí při usneseních čís. 2128.
v řízení směnečném či s. 1718.
dle §u 575 c. ř. s.: platí i ve sporu o odklizení vě('~ při skončení nájmu
či s. 1707.
neplatí, jde-li o vyklizení bytu, jenž byl díván bez jakéhokoliv - právního
důvodu čís. 1530.
neplati pro oposiční žalobu, směřující proti exekuci vyklizením najatého bytu
či s. 1810.
dle §u 575, o d s t a v e c tře t í, c. ř. s.: žádáno-li za exekuci vyklizením
»na ohlášení« či s. 1663.
není, nastěhoval-Ii se kdo do bytu wémocně čís. 1667.
pOČíná teprve dnem, kdy byl exekuční titul
doručen vypovídajícímu

II

nepříslušného

čis.1988.

dle §u 391 ex. ř.: pokud jest prodlužitelna Cl s. 1443.
dle čL IX. zák. či s. s ft 161/21: počátek její: soudní prázdniny nemají
na ni vlivu čís. 2055.
dle §u 6 posl. odst. automob. zák.: počátek její čis. 1463.
do d a cÍ: a krycí koupě čís. 1815.
do dat e č n á: nevztahuje se na splnění podmínky, na níž závisí započetí
s plněním či s. 1523.
pokud jí není třeba poskytnouti čís. 1601.
dle obchodního práva stačí poskytnutí; pokUd ani toho není třeba
či s. 1761.
a krycí koupě čís. 1815.
pokud jí není třeba poskytnouti čís. 1871.
k op r a v n é m u pro stře d k u: při poznámkách dle §u 61 a63 knih.
zák. čís. 1720.
do usneseni, jež bylo vydáno soudem po skončení úkonů, "přiká
zaných mu zák. čís. sb. 20/1920 a 100/1921, obnáší 30 dnů
čís. 1840.
pro stranu, oprávněnou pOllžÍvati menšinového jazyka čís. 1886.
k žádosti o doručení vyřízení v menšinovém jazyku čís. 1886.
Líh viz po řad p r á v a (vázané hospodářství).
Likvidace společnosti viz s p o leč 11 o s t.
společenstva viz s p o leč e n s t v o.
Likvidator pro rozvrh badny viz b a v I n él.
Manžel: v Ý ž i v n é viz tam ž e.
jemuž manželka vypověděla správu jmění; pokud se múžť: domáhati náhrady nákladů č i~. 1479.
o nároku na sledování manželky a vydání dětí jest rozhodnouti pořadem
práva čís. 1546.
není povinen poskytnouti rozvedené manželce peníze na zařízení domác~
l10sti čís. 1583:
nakládání s bytem bez souhlasu manželky čís. 1643.

výpověď piné moci její T§- T238 o6( zák) mtJže se státi
sQudce nesporného čís. 1864.
pozůstalý: nárok jeho dle §u 796 obč. zák. čís. 1614.
Manželka: v Ý ž i v n é viz tam ž e.
n á r o k dle §u 19 r o z 1. zák. viz r o z I u k a.

prostřednictvím

~ jinak viz I!", a 11 žel.
Manželský původ dítěte viz dít ě.
Manželství: II e pJ a t n o s t viz tam ž e.
r o z 1 u k a viz tam ž e.
r o z vod viz tam ž e.
o nároku na obncvu společenství jest rozhodovati pořadem práva či s. 1646.
Mapa: katastrální ani pozemková nemá konstituti\'ního významu ohledně výměry
atd. jednotlivých parcel čís. 2022.
Matice náboženská jest nadací čís. 1559.
Matka nemanželská: opatření dle §u 168 obé. zák. lze učiniti i po slehnuti čís. 1537.
jinak viz d i t ě n e man žel s k f~.
Meziná~odní právo soukromé: pokud lze dbáti jeho předpisů čís. 1585.
u~luvy býv. Rakouska: čs. republika v ně bez dalšího .nevstoupila čís. 1786.
Mena: Ujednání plněni před měnovuu rozlu~.;:ou ve zlatě čís. 1532.
vyplatila-Ii banka po 26. únoru 1919 část vkladův v· Kč čís. 1572.
~~doplatek za tuzemskou nemovitost v Kč, třebas splništč bylo v cizině
ClS. 1661,1903.
pokles rakouské mčny a smlouvy čís. 1687.
W- konto, čis. 1758, 1927, 1938,2112.
pokud výživné na děti dlužno platiti v měně místa, kde jsou vY'živovány
či s. 1821.
nařízeni čís. sb. 57/1919 jest platným čís. 1938.
pokud nebylo v době popřevratové placení vídeňskóu poštovní spořitelnou
pIa-cením řádným čís. 1974.
při směnečné žalobě z obohacení čís. 2052.
cizí: pokud neplatno op~třování si jí čís. 1585, 1910, 2017.
Městská spořitelna pražská čís. 1423.
Městský úřad nemá způsobilosti ku sporu čís. 1489.
úředník viz ú ř e dní k.
Mírové smlouvy viz s m I o li V Y mír o v é.
Místní dráha: a opatření přejezdu závorami čÍs. 1655.
bezpečnostní opatření čís 1997.
obchod viz obchod místní.
Mladé akcie: upisování čís. 2046.
Mobilisace viz s m I O II V a s I II Ž e b n í.
Moc otcovská viz o tec.
Moučná dávka viz d á v k a 111 o u Č n á.
Myslivost viz hon b a.
Mzda viz sml o u v a o dílo, s ln I o II v a s I uže b n í.
hor TI í k a viz hor n í k.
Mzdový výbor viz z á vod n í rad y.

=--

Nabídka: odpověď do jednohO téhodne nelze po případě pokládati za opozděnou
čís, 1893.
mezi nepřítomnými, byla-Ii učiněna nezmocněnému sprostředkovateli nepřítomné strany čís. 2016.
Náboj viz r tl Č e II í stá t u.
Náboženská matice jest nadací čís. 1559.
Nábytkový vůz viz r II Č e n í z a š k o dud r á h y.
Náhrada škody: pokud manželi nepřísluší proti škůdci nárok pro usmrcení manželky čís. 1470, 1933.
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kupitelem viz smlouva ;{upní.
sml o II vět r h o v é viz s Tll 1 o II vak

při

II

pilI.

dle §u 368 ex. ř.: vyměření její čís. 1520.
dr á h o tl viz do p l' a važ e 1 e z II i Č II L r II Č e II í z a š k o d II dr á h y.
proti obci a pořad práva viz pořad práva (obec).
za padělanou bankovku viz ba n k o v k a.
nárok manžela proti únosci manželky čís. 1566.
rozhodující okolnosti pro vyměření bolestného čís. 1762, 1925.
trestným činem poškozeného; náleží sem i odměna osobě třetí, jež při
spěla k vypátrání pachatele čí 5. 2081
zadržována-li obmyslně věc (živnostenská místnost) čís. 2117.
proti státu, nebyl-li odstraněn po vojenském cvičení náboj čís. 1741.
dle zákona ze dne 18. srpna 1918, čÍs. 317 ř. zák.: v době
popřevratové byla čs. republika v~ válečném stavu. s Rakouskem,
k němuž náležela i »Sudetenland«; soud neni obmezen na přezkou
mání důvodu, z něhož byl správním -úřadem nárok zamítnut čf s. 1932.
pokud se může manžel domáhati náhrady škody pro usmrcení manželky čís. 1933.
viz též ruč e n í z a š k od ll.
Náhradní pozemek viz z a j i š t ě II í p LI d y.
Nájemné ze školy čís. 1768.
jinak viz s m I o u van á j e m 11 í.
Nakládání vozu viz d o p r a važ e I e z nič n í.
Nákladní smlouva viz d o p r a važ e I e z nič n í.
Nález: pojem »věcí ztracených«; lhostejno, že nálezce poznal hned, čí věci jsou
a že byl k vlastníku v poměru učňovském čís. 1642.
Námitka rozepře rozsouzené viz r o z e pře r o z s o II z e II á.
legitimace viz oprávněnost ku sporu.
nezpůsobilosti státi na soudě viz z P ů s o b i los t stá t i n a s o II d ě.
nepřislušnosti a přikázání věci jiném II soudu čí s. 1752.
jedná-li soud o ní odděleně, rozhoduje na základě celého předneseného
děje čís. 1828.
nepřípustnost odvolání čís. 20.13.
vyhověl-li ji prvý soud rozsudkem, musí odvoiací soud, jsa opačného
názoru, rozsudek zrušiti čís. 2060.
Námitky v řízení směnečném viz smě II k a.
dle §u 35 ex. ř. viz ž a I o ~ a dle §u 35 ex. ř.
Napotomní nemožnost plnění viz n e rn o ž n o s t p ln ě n í.
Národní škola viz š k o I a.
Narovnáni viz smí r, v y r o v n á n í.
Nástupnictví ve firmě viz f i r m a.
Naturální byt viz ochrana nájemců':
dávky škole viz š k o I a.
-~ při pachtu viz ú p r a v a pac h t o V 11 é h o.
Navrácení v předešlý stav a řízení o svolení k výpovědi čís. 2027.
Nebezpečí (§ 379 ex. ř.) viz pro z a t i ITl n í o pat ř e n í.
z a d op r a v y viz s I I I o II vak II p n í, d op r a važ e I e z nič II í.
Nedoplatky nemocenské pokladny viz n e ITl ú c e 11 s k á p o k 1 a d 11 a.
za nemovitost a měna čís, 1661, 1903.
Nedospělec poškozený: spoluzavinění jeho čís. 2014.
Negativní spor o příslušnost viz s por o pří s 1 II Š n o s t.
Nejvyšší soud býv. vídeň sk), : pusobivost jeho rozsudku čís. 1751.
Nemanželské dítě viz dít ě.
otcovství viz otec nemanželsk!/.
Nemocenská pokladna: pokud v)rkazy o nedoplatdch jsou exekučním titulem čís.
-

_

1435.

Nemocenské: exekuce

naň čís.

1675.

Nemožnost plnění: pokles rakouské měny llestačí čís. 1687.
hospodářská: pokud dlužno k ní přihlížeti čís. 1815.
absolutní napotomní; pokud jí pomíjí smluvní závazek é í s. 2127.
Nepatrné věci: pokud oceňuje soudce hodnotu předmětu sporu čís. 1942.
byla-li o0mezena žaloba na útraty čís. 1991.
Neplatnost manželství: pokud jé nelIJ-uže uzavřiti choromyslný 0 í s. 1536.
kdo se může dom;íhati čís. 1562.
pro blbost a zbavení svéprávnosti čís. 1552.
vědomost manžela o těhotenství čís. 1999.
smlouvy pŮVOdní: na to, co bylo poskytnuto na sI-Jlnění, p.evztahuje' se § 1174
obč. zák čís. 1447.
(§ 879 čís. 4 obč. zák.): pojem duševního stavu čís. 1511.
jde·Ji o opatřování si cizozemské valuty čís. 1585, 1910, 2017.
převedeno-li za úplatu vývozní povolení čís. 1777.
pronajata-li dvakráte táž ~;Ě:c čís. 1513.
Nepominutelný dědic viz děd i c.
Nepředvídatelná příhoda viz n e TI1 o ž n o s t p! 11 ě 11 i.
Nepřekonatelný odpor viz r o z I II k a.
Nepřípustnost exekuce viz ž a I o ti a dle §§ 35-37 e x. ř.
pořadu práva viz p o řad p r á v a.
stížnosti viz stížnost
Nepříslušnost: nám i t k a viz tam ž e.
jinak viz příslušnost
Neschopnost placení VIZ úpa dek.
Nesvéprávnost viz z b a ven í s v é iJ r á v fl o sti.
Nevlastní společenství v rozepři viz s p o leč e n s tví v r o z e při.
Nezbytná cesta viz ce s t a II e z byt n.á.
Nezvěstnost viz pro hl á š e n í z a I I r t v a, r o z 1II k a.
Notář: vyrozumění dědice o Ílmrtí čís. 1491
jakmile mu dědicové oznámí, že si projednají pozůstalost sami, nemuže již
vystupovati jako soudní komisař čís. 1708.
pokud mu nepřísluší stížnost do usnesení pozustalostního soudu čís. 1801.
jako soudní .komisař: přísluší mu rozhodovati o tom, které předměty. jest
pojati do pozůstalostního inventáře čís. 182-5.
viz též pozůstalost.
Notitřská kauce viz j i s t o t a not á ř s k á.
Ý spis viz s p i s II o t á ř s k),.
Nové okolnosti viz n o v o. ty.
Novoročné viz o b c hod n i p o moc n í k.
Novoty: v řízení dophl0vacím čís. 1435.
námitka legitimace _č í s. 1594.
pokud přípustny v řízení rozlukovém čís. 1626.
nepřípustny ohledně odvolacího důvodu nesprávného hodnocení průvodů
čís. 1626.
Obal zboží viz d op r a važ e 1 e znl C 11 J.
Obec: r II Č e n í z a š k o d II viz tam ž e.
a z á bor byt tl viz z á bor byt u.
přípustnost. pořadu práva viz pořad práva
(o,bec).
o p r á vně n o s t k II S por u viz r a· mže.
přihláška k upsání válečné půjčky nezavazuje, nebyla-Ii schválena zemským
výborem čís. 2058.
zák. čís. sb. 421/1919: pokud jest právo starousedlíků právem veřejným
čís. 2048.
Obecní úředník viz zaměstnane·c obecní.
Obchod distančlÚ: pojem čís. 1457.
fixní čís. 1970, 1975.
obuví viz o b u v.
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místní: nezakládá jej ještě odevzdál11 zboží spediteru, označeném II kupitelem, v místě prodate:ově čís. 1746.
jinak viz sml o II vak II P 11 i.
cizími platidly viz p I a t i dia c i z í.
Obchodní knihy: pokud platí ustanovení čl. 40 obch. zák. é í s. 1501.
komora viz r o z hod

čís

o

li

d.

pomocník: z udělení def111itivy neplyne ještě, že ujednán byl služební poměr
na doživotí čís. 1498.
spadá sem první vrtmistr; pojem vyšších služeb (>:. í S. 1759,
práva jeho na tantiemu čís. 177"L
jest jím dílovedoucí čís. 2033.
neuplatnil-li zaměstnavatel zrušovacího důvodu, nemúže vypověděti
v kratší lhůtě výpovědní čís. 2033, 2063.
jest jím tkaIcovsk)f mistr čís. 2063.
nemá nároku na novoročné a příbytečné čís. 2063.
není důvodem propuštění, zdráhal-li se zaméstnanec, přijatý na vedoucí
místo, konati služby podřízeného řádu čís. 2135.
Obchodník a vyloučeni zkráceni přes polovici ceny čís. 1902.
jinak viz s 111 I o II V y, f i r m a.
ObchodvedoucÍ číšník a ochrana nájemců či s. 1593.
Obilní ústav: pař a d p r á v a viz tam ž ,= (v á z a Tl é h o s pod á ř s t v O.
k o m i s i o 11 á ř jeho viz tam ž e.
Objem plnění viz e x e k II C e.
Ohmezeru žaloby na útraty či s. 1991.
Obnova manželského společenství v jz m a 11 Ž ť 1 s tví.
Obnova pachtu:
1. zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n.:
ustanovení §u 2 b) nevztahuje se k případu, kde změna na vlastnictví
nastala teprve po pachtýřově oznámení dle §u 1 zák. čís. 1406.
pojem drobného pachtýře čís. 1406.
hospodářskou správou jest nejen úřední správa dle zák. 118/1920, nýbrž i vlastní soukromá správa vlastníkova; pokud múže povoliti obnovu
vlastník sám čís. 1414.
byl-Ii pozemek před 6. zářím 19.~1 propaChtován novému pachtýři čís.
1486.
-- k pojmu »nabytí« ve smyslu §u 2 b) zák. ČÍS. 1613
předpis §u 2 písm. b) vztahuje se i na toho, kdo pozemek, nabyv ho
po 1. srpnu 1914, také ještě sám propachtoval čís. 1654.
nárok na náhradu nákladů za spachtovaný pozemek čís. 2002.
neplatí tu § 1120 obč. zák. čís. 2041.
2. zákon ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n.:
pojem drobného pachtýře čís. 2024. .
pokud se vztahuje čl. VI. na nové pachtýře čís. 2124.
Obohacení bezdůvodné: na vrácení toho, co poskytnuto bylo k plnění smlouvy od
původu neplatné, nevztahuje se § 1174 obč. zák. čís. 1447.
Obrana viz.n á m i t k a.
Obuv (nař. z 9. března 1917, čís. 94 ř. zák.): vyznačení prodejní .ceny v drobném
a výpočet prodejní ceny na obchodníka čís. 1550.
Obvodová úřadovna Státního pozemkového úřadu viz p o zem k o v 'Sr - ú řad.
Ocenění: pokud jest použíti zásady §u 273 c. ř. s. čís. 1583.
(§ 500 c. ř. s.) ve valutové rozepři čís. 1585.
předmětu sporu soudcem ve věcech nepatrných čís. 1942.
co do příslušnosti viz pří s I u š n o s t.
Oddělené bydliště manželky viz pro z a t i m n í o pat ř e n í.
Oddělení jmění viz p o z Ů s t a los t.
Odebrání zboží viz doprava železničnÍ.
Odevzdání pozemku pachtýřem viz s m I o u v a pac h t o v n i.
pozůstalosti viz P o z ů s tal o s t.

šeku na místo placení viz šek.
věd viz pře vod v I a s tni C tví.
Odhad~ v !1 e~ ~ por n é m říz e n í: dlužno použiti nejen přeepisů c. ř. s. nýbrž
1 ex. r. CIS. 1772.
'
k vyměJení dá,:ky z přírůstku hodnoty nemovitosti
a dovolacI rekurs do utr-at čís. 1676.
soud, sám, určuj~, cenu, odhadní a rozhod~uje o útratách; pokud jest
v otazce utraŤ pnpustnym dovolaCI rekurs c í s. 1918,
jakých předpisů jest použíti čís. 2100.
n e m o v i t o stí dle §u 50 pop L z á k. čís. 1940.
Odkaz: pohledávek zůstavitelových čís. 1494.
výbavy před válkou v UIčité ceně čís. 2131.
Odkazovník: za podmínek §u 726 obč. zák. má nárok dle §u 1116 a) obč. zák. a
zákona o ochraně nájemců čís. 1780.
na z~kladě, nesporně pravého posledního pořízení lze povoliti záznam zástavlllho prava pro pohledávku nezletilého čís. 1887.
Odklad exekuce: pokud není pOdmínkou osvědčení že dlužníku hrozí škoda č ,. s
1760.
'
.
dle §u 42 čís. 5 ex. ř.: nelze se zabývati otázkou, zda žaloba jest odúvodněna čís. 1795.
k pojmu újmy (§ 44 ex. ř.) čís. 1795.
vyklizením (nařízení z 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n.:
platnost smíru, jímž se nájemce vzdal výhod nařízení čís. 1408.
lhostejno, jaká újma hrozí z odhadu exekuce té neb oné straně' dosti
na tom, že povinn~1 nemá náhrady čís. 1416.
J
lze povoliti i ohledně pekařské dílny a krámu Čl s. 1455.
nemůže se 'ho domáhati podnájemník vuči pronajímateli CI s. 1482.
oc~ranu nelze rozšiřovati na případy, kde povinný není s to, dosíci téhoz nebo podobného zaměstnání s bezplatným bytem čís. 1485.
pro řízení platí předpisy exekučního řádu č í si.l 1757.
ochrana vztahuje se na místnosti vlibec niko!lv j)Ouze na byty c' ,. s
1800.
'
.
k pojmu osoby zaměstnané v podniku zemědělském čís. 1848.
ohledně čás-ti najatých místností; lhostejno, že byl soucasně ujednán
pacht za zvláště určel1é pachtovné čís. 2028.
nebyl jím změněn § 349 ex. ř. čís. 2072.
vylouče.n pouze ohledně těch, kdož používali místnosti hned od počátku
beze všeho oprávnění; vztahuje se však na zaměstnance s bezplatným
bytem, jichž služební poměr pomínul čís. 2085.
trestu podmínečný- a uveřejněni rozslldku dle §u 39 tisk. zák. čís. 1611.
.odměna za vypátrání pachatele viz n á hra d a š ko d y.
Odpor nepřekonatelný viz r o z I II k a.
společníka s r. o. viz společn-ost s r. o.
Odpověd" na nabídku viz n a b í d k a.
Odpůrčí nárok~ není.třeb,a d,ůka~ll, ~e ,by ex~~uc~ naprosto nevedla k cíli; odporovati ,lze I prav11l~ ]ednat;!m ~mlsenym, pokud byla bezúplatQá; pře
vodl1l poplatky a utraty znz!;:l11 srfdouvy nelze v tomto směru pokládati
za úplatu čís. 1859.
Odstranění náboje viz n á hra d a s k o d y.
Odškodnění při vyvlastnění viz v y v 1 a s t n- ě ní.
jinak viz n á hra d a š k o d y ru č e n í z a š k od u.
Odštěpný závod viz f i r m a.
'
Oduznání manželského původu dítěte viz dít ě.
Odvětvi státní správy viz spr á v a stá t n L
Odvod viz pořad práva.
Odvolá~í:, uza,;řely-li strany ve sporu advob.tském po té, kdy bylo podáno odvolam, srn Ir bez spolupůsobení advokátťi, nejde o zpětvzetí čís. 1631.
zmatky viz tamže
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1. zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a c.~
nárok na vrácení zvýšeného nájemného, zrušeno-li správním soudem ohledně
jednoho nájemníka usnesení nájemního úřadu o přípustnosti zvýšení č i s.
1545.
pokud se nevztahuje na toho, kdo měl dříve naturální Lyt na základě §u 3
zákona ze dne 19. března 1920, čís. 186 sb. z. a n. čÍs. 1586.
nevztahuje se na právní poměr obchodvedoucího číšníka čís. 1593.
ustanovení §u 32 nevztahuje se ku "tavebním změnám čís. 1630; vztahuje
se na všechny 'železničnÍ budovy čí 5. 1681, nevztahuje se na peká:-nu čís.

soudu jest ji vyřešiti, t.ře-bas- po.važ-uje ·žalobu věcně za neodůvodněnou čís.
1874.
z p Ů s o b i los t k II S por II viz ta rn ž e
.opravný prostředek: I h ů ty viz tam ž e.
d o vol á 11 í, o d vol á rl í, 's tíž n o s t viz tam ž e.
.orgán výkonný viz e x e k II C e.
.osvědčeI!Í.: pokuG jest výslech svědeck)' zp:1sobilým prostředkem čís. 2084.
Pf] prozatimním opatření viz prozatimní opatření.
.otcovství viz o tec.
.otec: viz též dít ě, man žel, v Ý ž i v n é.
pouhé přechodné nepln{nÍ otcovských povinností není důvodem k odnčtí
moci čís. 1573.
11 e man žel s Je ý: k vyloučení ďomněllky dle §u 163 obě. zák jest třeba
důkaw nezvratného; pokud nestačí důkaz o azoospermatismu čís. 1476.
domáhati se otcovství proti zploditeli jest nezadatelným právem dítěte'
vzdání se jeho jest bezúčinným čís. 1818.
'
r ř \ žalobě o zjištěni, k níž dán soudem poukaz, netřeba zjišt'ovati, zda
JSOU zde podmínky §u 228 c. ř. s. čís. 1943.
uznal-li otcovství, zdráhá-Ii se" v:šak platiti výživné, dlužno usnesení
"Zlloc!~ující ~ žalob~, d~n!čiti i jemu (§ 477 čís. 6 c. ř. s.) čís. 2093:
Ozn~covant. zboZ1 a shznost flllancllJ prolcuratury čís. 2105.
.oznamky VIZ s II I o tl van á i e II II í.

1983.
.
setrval-li vojenský gážista po skončení vojenského poměru v dosavadním
služebním bytě čís. 1764.
nelze proti nájemníku uplatniti úmluvu, jíž se zavázal vystěhovati se'z bytu
čís. 1780.
vymáhání zvýšeného nájemného čís. 1989.
k pojmu prvního pronájmu čís. 2120.
domovník viz tamže.
2. zákon ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n.:
pokuď přípustna úmluva o vyklizení bytu čís. 1791.
dovolací rekurs v otázce soudního svolení k výpovědi jest vyloučen čís.
1885.
pokud lze zrušiti nájemní smlouvu k vůli opravám 0udovy čís. 1911.
i zvýšené nájemné může býti vymáháno žalobou; přerušení sporu čís. 1989.
za platnosti zákona lze žalovati na vyklizení čís. 2130.
do usnesení rekursního soudu, jímž zamítnut byl návrh na navrácení v pře
dešlý stav, jest dovolací rekurs přípustnými návrh na navrácení do přede
šlého stavu pro zmeškání námitek jest ,nepřípiJstným čís. 2027..okno zasouvací viz ručení za škodu.
Okres: ručení za vadný stav silnice; pořad práva čís. '1716.
Okresni zřízenec viz z a m ě s t n a 11 e c o k r e sní.
Opatrovník: držitelů železničních priorit viz p r i o rit y žel C zn i ční.
stí ž n o s t jeho viz tam ž e.
Operace agrární viz p o zem k o v á refo r m a.
Oposiční žaloba viz ž a lob a dle §u 35 ex. ř.
.opověď odbočky viz f i r m a.
.
rozepře (§ 21 c. ř. s.): nepřerušuje lhůtu §u 933 obč. zák. čís. 1702.
.opozděnost odpovědi viz n a b í d k a.
~ rekursu viz s tí ž n o s t.
Úprava budovy viz och ran a n á j e m c ů.
rozsudku viz rozsudek.
.oprávněnost ku sporu: námitka její v řízení odvolacím jest novotou čís. 1594.
dle stavu v čase vydání rozsudku, postup pohledávky za sporu č Ls. 1617,
189l.
obce, pro niž byla zřízena rozdělovna uhlí, k žalobě z toho vyplynuvší .č í s.
1841.
o dovozné čís. 1728.

Padělaná bankovka viz b a n k o v k a.
Pacht, pachtovné, pachtovní smlouva viz s m ! o u v a pac h t o v n í.
Pacht střídavý viz zajištění půdy.
Pachtýř drobný viz z a i i š t ě II í půd:t, ob n o v a 'p ach tu, úp r a V!l pac ht o v n é h o.
ParičnÍ lhůta viz I h ů t a dle §u 409 c. ř. s.
Patronát: spory o dávky č Ls. 1533.
požadovatel není povinen převzíti břemena; přípustnost pořadu práva; účinek rozprodeje zatíženého statku čís. 1849.
Péče bytová viz byt o v á P é č e.
Pekařská dílna viz o cl k 1a d e x e k u c e, och r a TI a n á j e m c ů.
Peníze cizí viz s m I o u vak u p ní, smě n II á.
Pense viz z a o pat ř o v a cíp o žit k y.
Pensijní ústav: povolila-li zemská úřadovna poshovění, až do vyřízení rekursu J jde
o běžnou záležitost čís. 1437.
Pes viz ruč e n í z a š k o dud I e §u 1320 obč. zák
Pisatel posledního pořízení viz p o říz e n í p o s 1 e d II í.
Písemný rozsudek viz r o z s ude k .
Placení: složenkou poštovní spořitelny čís. 1929.
do rukou exekučního orgánu čís. 1690.
Platební rozkaz směnečný viz smě II k a.
upominací a exekuce zaj,išťovací viz exekuce.
Platidla cizí: pokud jest obchod jimi zakázán čís. 1585, 1910, 2017.
Platnost smlouvy: viz TI e pIa t fl o s t s rn 1o u v y.
Platy služební viz p ř í-s I u š n o s t dle §u 55 j. n., sml o II v a s i II Ž e b II í.
Plná moc a d v o kát a viz a d v o kát.
man žel k y viz man žel k a .
Plnomo~?Ík čs. státu: uschování věcí u něho a příslušnost zemského soud ..! v Praze
Cl s. 1433.
Plodinová bursa viz r o z hod čís o u d.
Plošina vozu pouliční dráhy viz r II Č e n í d r á h y .
Plot viz ohražení.
Podílní kniha společnosti s r. o. viz s pol e Č 11 o s t s r. o.
Podkarpatská Rus viz S loven s k o.
Podloudná doprava viz d o p r a v a.
Podmínky dražební viz dra ž b a.
Podnájemník viz o d k 1 a d ex e k u c e, s In 10 u van á j e in 11 í.

zrušuje rozslldek co do -pf,@4HH1o.. ..ž,aiohní.n-0--náre-k-lo':--rlCflrilie--e-6.-volue{ s-oud-rozhodnouti o návrhu eventuálním čís. 172.7.
při nevlastním společenství v rozepři čís. 1793.
nepřípustno do rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o námitce nepříslušnosti a ve
věci samé, napadá-li se pouze rozhodnutí o příslušnosti čís. 2023.
darován'{ viz dar.
Oferta viz nabídka
Obražení (§ ~58 obč. zák.) po levé straně pozemku není vlastník povinen zachovati čís. 2080.
Ohrožení (§ 379 ex. ř.) viz pro z a t i mni o pat ř e n í.
Ochrana nájemců:

-

v
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Podnik živnostensky: exekuce 'loD_YlZ Lil~nLL~L_ _ _ _ _ _ _-_~ __________ -_-- ---.e
Podnikatel viz s m I o II vab dílo.
Podpacht viz z a j i š t ě II í půd y.
myslivosti viz h o fl i t b a.
Podpojištění viz poj i š t ě TI í.
Podrobení se rozhodčímu soudu viz r o z hod čís o II d.
Podstata svěřenství viz s věř e TI s tví.
úpadková viz úpa dek.
Podvod (čl. 350 obeh. zák): i při obchodech místních; při prodeji koně čís. 1395.
Pohledávka vzájemná viz v z á j e m Jl á P o hle d á v k a.
Pojištění: celé sklizně; pod pOjištění úrody; možno se dopojistiti i II jiné pojišťovny
čís. 1610~

§ 69 poj. řádu nevešel dosud v platnost čís. 1737.
§ 62 poj. řádu dosud neplatí čís. 1896.
proti povinnému ručení; pokud nepřechází '.1a nabyvatele nemovitosti
čís. 1860.
postupitelnost nároku poškozených provozem želeL;nice čís. 1896.
iÍrazové dělnické: nárok zaměstnance proti podnikateli že ho přihlásil u úrazové pojišt'ovny nižším než skutečnym vydělkem č /s. 1508.
zákon o silostrojích; nárok pojišťovny čís. 1628.
nárok dělníka. na náhradu ušlého zisku, ježto se dostavil k lékařské prohlídce čís. 1889.
viz též n e moc e n s k á p o k 1 a dna, b r a trs k á p o k lad II a.
Pojišťovna viz poj i š t ě n í.
Pokladna bratrská viz br a trs k á p o k 1ad n a.
nemocenská viz n e moc e TI s k á p o k 1 a dna.
Pokles měny viz m ě II a.
Pokračování ve sporu: zahájeném proti úpadkové podstatě, proti úpadci čís. 1842.
Pokus smírčí viz r o z vod.
Pokuta: stanovení v §u 912 obč. zák.; soud může ji snížiti čís. 1605.
pro zkrácení veřejných dávek při smlouvě kupní čís. 1691.smluvní: výše její jest rozhodna pro hodnotu předmětu sporu o ijištění
neplatnosti úmluvy o ní čís. 1942.
--- lze ji zmírniti, jde-li o obchod čís. 1975.
Politická exekuce a žaloba dle §u 36 čís. 3 ex. ř. čís. 1789.
Polsko viz mírové smlouvy'.
Ponocny viz zaměstnanci obecní.
Poplatek evidenční viz j i s t o t a not á ř s k á.
z převodu viz dra ž b a, s m I o u vak u ~ n í.
Poplatky: odhad nemovitosti dle § 50 popl. zák. čís. 1940.
Poručenec: z měn a pří j ITl ě II í jeh o viz pří j m ě 1) í.
soud vykonávající poručenskou moc pouze prozatimně není oprávněn dáti
povolení ku prodeji poručencova nemovitého majetku' čís. 1897.
povinnosti reálného soudu při vyřízeni účtu poručencova čís. 1796.
Pořad práva (příslušnost řádných soudů § 1 j. n.).

stát:
viz též pří s I II Š n o s t zem s k é h o s o u d II V P r a z e.
pokud přípustným pro nárok na stát na vráj::ení odřlatých vojenskych
koní čís. 1439.
nepřípustný, jde-li o nárok jednoho odvětví· státní správy na druhé,
třebas byl P?stoupen ,osobě soukromé čís. 1448, 1750.
pro nárok proti státu· na náhradu škOdy pro ztrátu věcí při přesídlo
vad akci či s. 1558.
nepřípustný pro nárok rukojmího proti státu na náhradu pro ztrátu věcí
jež mu byly odňaty čís. 1584.
nepřípustný pro nárok dťtstojníka na náhradu nákladů, jež vynaložil 'i.3.
válečnou zahraniční činnost čís.

l!~přípustným pro nárok na
uradu pro zahraniční obchod

pOVOleného dovozu

čís.

1554.

vrácení kauce, jež byla složena k příkazu
ku zajištění, že dodrženy budou podmínky
1635.

okres:
pro ž~lobu okresního cestáře o ",lužební požitky Cl S. 1405.
pro žalobu o náhradu škody proti okr~su pro vadn}' stav silnice
čís.

1716.

obec:
pro žaiobu na obec o náhradu škody, ježto nezákonným způsobem
vyklidila byt či s. 1419.
nepřípustný, domRhá-li se obec jakO representantka veřejnosti práva
v}'konu služebnosti po pozemku jako cesty veřejné čís. 1588.
přípustnost pro nárok o náhradu škody proti obci, jež opomenula opatřiti uliční vykopávku předepsaným výstražným znamením čís. 1589.
přípustn~lm pro -nárok obecního uředníka proti obci na náhradu škOdy,
jt:žto otálela vyříditi jeho žádost, by dán byl do výslužby čís. 1602.
pro nárok na náhradu škody proti obci, zúčastnivší se při výkupu obilí
čís.

1603.

nepřípustný,

jde-li o nárok proti obci, ježto odepřela vydati vysvědčení
nutné k dosažení práva chudých ve SpOrtl čís. L645.
podle §u 66- odst. 3 obec. zř. pro čechy rozhoduje řádný soud. nejen
o výši, nýbrž i o důvodu 11áhradní povinnosti čís. 1651.
nepřípustný pro mi.rok obce na býv. starostu o složellí účtu čí-s. 1677,
1767.

pro nárok proti obci, že dala vyklizené
čís.

věci

složiti na

místě nepříhodném

1731.

nepřípustný pro zjištění, že pozemek jest veřejnou' cestou

a že soukromníku nepřísluší k němu vlastnické právo čís. 1963
pro nárok. proti obci na náhradu škody, ježto vyklidila svémocně byt,
ač povolen byl odklad exekuce čís. 1844.
nárok proti obci, přévzavší rozdělování přiděleného uhlí, by vyplatila
kupní cenu, převzatou od jednotlivých odběratelů čís. 1862.
ohledně nároku obecního zřízence rozhodna doba, kdy vznikl čís. 1919.
nepřípustJl~' pro nárok obce na náhradu, dopravila-li choromyslného
do ústavu čís. 1965.
pro žalobu proti obci o náhradu Šk0dy zabráním bytu, jež bylo nejvyšším správním soudem zrušeno čís. 1966.
poměr úředníků měst se zvláštním statutem čís. 1978.
užívání nemovitostí dle §u 70 obec. zříz. pro čechy č.í s. 2048.
nepřípustný-m, jde-li o nárok obce proti chudému, jenž již v době svého
zaopatření měl jmění.· D o dat e k r.
vázané bospodářství:
nepřípustným, jde-li o žalobu smluvního mlýna na náhradu škody pro
nedodávku obilí, jež měl z příkazu obilního ustavu dodati jeho komisionář čís.

1428.

nelze žalovati na dodávku lílm, přiděleného čs. komisi líhovou, podnikatele, jenž měl z příkazu komise líh dodati čís. 1510.
nepřípustný proti komisionáři st. obilního ústavu pro nárok o zaplacení za dodané zboží čís. 1604.
jde-li o činnost ~~l.lbkomisionáře obilního ústavu čís. 1739.
pro nároky z kupních smluv o bavlně a bavlněné přízi čís. 1755.
kultus, škola:
přípustným, domáháno-li se ze soukromoprávního důvodu vydání věcí,
věnovaných veřejné bohoslužbě. čís. 146l.
pokud přípustným o dávky patronátní čís. 1533.
jde-li o převzetí patronátních břemen čís 1849.
nepřípustný pro ía10bu školy na záduší kostela o plnění naturáln.ích
dávek dříví k vytápění školních místností čís. 2088.
úprava nájemného za užívání obecních budov k účelům školskym
č i s. 1768.
přípustným pro nárok zhotovitele díla proti tomu, kdo jest oprávněn
náklad rozvrhnouti dle předpisů o konkurenci k úhradě břemen kostelních čís. 2107.
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přípustným,

jde-Ii o odstrar,ění duchovního římsko-katolické
z budovy, jíž dosud moci svého postavení užíval čís. 1666,

církve
opačně

Do dat e k II.
příoustný, domáhá-li se klášterní konvent na obci plnění opakujících se
dávek jako odměny za vykonané služby čís. 1904.
vodní právo!
pro žalobu, by žalovaný odstranil z žalobcova pozemku bláto, jež na
ně vyvezl ze soukromého rybníka čís. 1715.
pro spory o užívání spodních vod čís. 1735.
pokud přípustn~' ve věcech vodních čís. 1865.
mzda:
pokud nepřípustný, jde-li o nároky ze služebního poměru hospodář
ského dělníka čís. 1773.
jde-li o výrok mzdového v}'boru hornického čís. 1835.
pro nárok dle §u 1154 b) obč. zák., třebas v kolektivní smlouvě stanoven byl rozhodčí soud pro podobné případy čís. 1898.

různé:

pro nárok na náhradu škody proti dozorčím orgánům rybářského spolku
či s. 1469.
přípustný pro nárok na náhradu škody za použití pozemku leu stavbQ
železnice dříve, než pozemek byl vyvlastněn čís. 1475.
přípustný pro nárok na náhradu škody proti členu domobranecké komise, jíž byl poškozený před převratem protiprávně odveden čís. T502.
pro nárok manžela, by ho manželka sledovala a vydala mu děti
či s. 1546.
pokud jest jednati na soudě o odporech proti usnesením valné hromady akc. spoL čís. 1547.
nepřípustný pro nárok na odškodné proti četníkovi, jenž zastřelil psa
či s. 1641.
o nároku manžela na snížení vSrživného jest jednati v řízení sporném
čís. 1826.
nárok na náhradu nákladů na spachovaný pozemek vzhledem k zákonu
čis. sb. 313/21 či s. 2002.
jde-li o úpravu výživného nemanželského dítěte, jež dosud bylo stanoveno smírem čís. 2101.
(tuzemských soudů): pro žaloby na rak.-uh. banku čís. 1701.
Pořadí viz poznámka pofadll.
Pořízení poslední: dodatek poukazující na vlastnost svědeckou může se státi též
odkazovacím znaménkem čís. 1466.
pokud lze písemné zachovati v platnosti jako ústní; pisatel Jako svědek
Hs. 1538, 1703.
potřeba projevu zůstavitelova (§ 579 obč. zák.) čís. 1622.
nepodepsal-li se jeden svědek jako svědek poslední vůle čís. 1672.
pokud se neruší dř.ívějŠí dovětek pozdější závětí čís. 212l.
bylo-li jím před válkou uloženo dědici, by dal odkazovníku výbavu
v určité ceně čís. 2131.
viz též děd i c, p o z Ů s t a los t.
Postižní nárok a prozatímní opatření čís. 1969.
. Postup knihovní přednosti viz pře dno s t k n i h o v n í.
pohledávky: dán-li šek na místo placení čís. 1853.
za sporu: aktivní legitimace, vliv nn. útraty čís. 1891.
poškozených pojišťovně čís. 1896.'
mezi manželi čís. 2015.
nároku jednoho odvětví státní správy na druhé Cl s. 1448, 1750.
stolic (§ 3 j. n.): neplatí, rozhodl-li v prvé stolici rozhodčí soud dělnický při
okresním soudě čís. 1420.
věci jinému soudu (§ 261 posL odst. c. ř. s.):
návrh nepřípustný, učiněn-li žalobcem teprve když soudce již rozhodl
o námitce nepříslušnosti čís. 1752.

nelze vysloviti, až nabude usnesení o nepříslušnosti moci práva čís.
1972.
předpisu §u 261 poslední odstavec' c. ř. s. nelze použiti, byla-li žaloba
pro nepříslušnost odmítnuta a limine čís. 2031.
Pošta: poštovní spořitelna jest v poměru plnornocenském k majiteli i vplatiteli
konta čís. 1594.
zaslání dlužného peníze poštovní spořitelnou čís. 1504.
vplacení přímo poštovní spořitelnou čís. 1929.
viz též do p r a važ e 1 e z nič n í.
Poštovní budova viz stá t.
poukázka a zrušení exekuce čís. 1504.
spořitelna viz měn a, p o š ta.
Potvrzení vyrovnání viz vyj o v fl á n í.
Poukázání dědiců na pořad práva viz p o z Ů s t a los t.
Poukázka (§ 1400 a násl. obč. zák.): námItka poukázaného z nařízení ČÍS. sb.
57/1919; zavazek jeho vůči příjemci jest abstraktním čís. 1624.
viz též pře v zet í d I u h u.
poštovní a zrušení exel{Uce čís. 1504.
Pouliční dráha viz ruč e n í d r á hy.
Povinné ručení viz poj i š t ě fl í.
Povinnost evidenční viz spr á v a.
Povolání k službě vojenské viz sml o II v a s 1 II Ž e b 'j í.
Povolení exekuce viz ex e k u c e.
průvozní a dovozní: nárok na náhradu škody, neopatřil-li je kupítel čís.
1563.
vývozní: smlouva, jíž převedeno za úplatu na jiného, jest neplatnou čís.
1777.

Pozemková mapa viz map a.
Pozemková reforma: (zákon zá bor o v ý, příděl o V); a ná hra d o v ý)~
do rozhodnutí sborového soudu o výpovědi, dané osobě hospodařící na
zabraném statku'~ jtst dovolací rekurs vyloučen čís. 1427.
poznámka záboru; nepřípustnost dovolac·ího rekursu čís. 1669.
proti výpovědi z hospodaření na. zabraném statku jest přípustna pouze
stížnost; řízeni dle §u 561 a násl. c. ř. s. nelze tu použiti čís. 1811.
přípustnost dovolacího rekursu do usnesení rekursního soudu, jenž odmítl rekurs do usnesení o výpovědi z důvodů formálních; komu přísluší
právo ku stížnosti čís. 1816.
rekurs do usnesení, jež doručeno bylo před účinnosti novely čís. sb.
220/22; počítání lhůty k rekursu, náležitosti výpovědi je,st posuzovati
dle předpisů, plativšÍch v době jejího podání čís. 1858.
do usnesení, jímž doručena výpověď, lze si stěžovati pouze z ,dů.vodit
§u 12-25 náhr. zák.; stížnost přísluší pouze osobě hospodařící čÍs.
1890, 1924, 1994,2005.
.
i dle původního doslovu §u 23 náhr. zák. stačilo, bylo-li současně s výpovědí pOdáno oznámení o zamýšleném převzetí čís. 1890, 2075.
okresní soud výpověď pouZE; dor~lčllje; postup soudu rekursního čís.
1890, 1924, 2005 .
pokud lhostejno, že nebyla výpověď doručena též pachtýřům čís.
1890.
uchazeč o příděl pudy nabývá práva na ni teprve přídělem; hospodařil""li již dříve na statku, možno 111U dáti výpověď i před tím čís. 1923.
pi'i vlastnictví t. zv. děleném jest doručiti vS'pověď t .. zv. vlastníku požitkovému čís. 1924, 2037.
výpověď lze dáti buď současně s oznámením o zamý,šleném převzetí
nebo když by! zábor poznamenán a o jeho poznámku zažádáno čís.
2005.
pojem »praci sklizňových« čís. 2005.
vS'pověd' není předčasna, že nebylo dosud rozhodnuto o uplatněném
nároku vlastníka na propuštění (vyloučení) čís. 2005.
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nelze napadati stížností způsob, jímž bude zabraného majetku použito
čís. 2037.
lhostejno, že vlastník jest cizozemcem či s. 2037.
předpisu §u 37 náhr. zák. nemůže' se dovolávati majitel zabraného ma-

pokud lze na nemovitost vésti proti Jťctici exekuci čís. 1847.
inventuru jest předsevzíti; třebas dosud nerozhodnut spor dle §u 125 nesp.
řiz. čís.

1870.

projednáni po· Francouzi; státní smlouvy b)'v. Rakouska neplatí v republice

jetku soukromého čís. 2037.

československé čís. 1909.

přiznati

podmínky zaloby dle §u 125 nesp. říz. čís. 1955.
legitimace dědice ku sponl viz děd i c.
oddělení jmění; povinnost zástupce dědiců složiti do soudní úschovy peníze; soud nemúž~ nafiditi třetím osobám, složiti peníze do soudní úschovy

delší než šestiměsíční lhůtu k výpovědi jest zůstaveno volnému
uvážení St. p. Ú. čís. 2037.
podstatu svěřenskou a zpupnou dlužno co do výměry (§ 2 záb. zák.)
posuzovati zvláště čís. 2038.
není třeba hleděti k přípravným pracím pro sklizeň roku 1923 čís. 2057.
podržel-li půdu stát pro sebe; převzetí zámku čís. 2057.
lhostejno, zda byla výpověď doručena vlastníku do vlastních rukou, jen
když podal proti ní stížnost čís. 2057.
padne-li poznámka záboru (oznámení převzetí), pozbývá účinnosti i výpověď čís.

2075.

pokud jsou předměty vytčené v §u 3 lit a) záb. zák. a §u 20 příděL zak.
zabrány čís. 2075.
poznámku záboru musí knihovnl soud na prostý návrh St. p. ú. povoliti; ustanovení §u 130 kn. zák. o rekursu proti srovnalým rozhodnutím
platí též tu č Ls. 2089.
stát zastupuje ve věcech záboru St. p. ú. čís. 2109.
právní povaha poznámky záboru; použití předpisů knih. zákona; výmaz nelze povoliti na základě nálezu nejv. správního soudu, jímž bylo
rozhodnutí St p. ú. zrušeno pro neúplnost řízení čís. 2109.
viz též p o zem k o v Ý ú ř a cl, z a ji š tě n í půd y, ob n ° v a
pac h t u, Ú p r a v a pac h t o v n é h o, z a o pat ř o v a c í p o žÍ tk y.
Pozemková služebnost viz s I uže b n o s t.
Pozemkový úřad: pokud má (obvodová ústředna) právo stížnosti a zásahu v ří·
zení o zajištění půdy drobným pachtýřům čí s. 1639, 1714, 1831.
není povolán, by podával soudu posudek, je-li zde zvyklost v pří čine
v~'povědi pachtu čís. 2036.
--- zastupování státu ve věcech záborových čís. 2109.
viz též P o zem k o v á r e for rn a.
Poznámka knihovní: není připustna ohledně vzdání se nároku na náhradu škody
dolováním čís. 1599.
dle §u 61 a 63 kmh. zák.: platí pro podání opravného prostředku lhůta
osmidenní čís. 1720.
pař a d u: i povolil-li ji soud rekursní, jest usnesení vyhotoviti jen jednou čís. 1748.
postoupení přednosti: podmínky její čís. 1709, 1962.
z á bor u: nepřípustnost dovolacího rekursu čís. 1669.
povolení knihovním soudem; ustanovení §u 130 knih. zák. platí
i zde čís. 2089.
Pozůstalost: vymáhání dluhu na dědici až do odevzdání pozůstalosti čís. 1487.
dávka z majetku a z přírůstku ba majetku čís. 1494.
výživné manžela dle §u 796 obč. zák. není odkazem výživy; řízení o nároku
čls.1614.

poukázání zákonných dědiců na pořad práva, aby prokázali v prvé řadě, že
jest tu -dovětek nikoliv závět čís. 1648.
provedl-li vítězně spor jeden ze zákonných dědicft, poukázaných na pořad
práva; otálení s podáním přihlášky čís. le56.
poukázání na pořad práva dědice ze závěti, nepodepsal-li se jeden ze svědků
jako svědek poslední vůle čís. 1672.
vklad trhové smlouvy uzavřené pro případ smrti jednoho ze smluvníků před
odevzdáním čís. 1710.
projednání tuzemcovy nelze převésti na soud cizozemský čís. 1719.
pokud může soud odmítnouti přihlášku dědickou čís. 1751.
nemůže soud rekursní sám od sebe oJejmouti notáři a přikázati soudu pozústa10stnímu čís. 1779.

čís.

2049.

projednání dědici; lhůta dle čl. IX .. zák. čís. sb. 161,121; počátek její; soudní
prázdniny nemají vlivu čís. 2055.
od had viz tam ž e.
i n ven t á ř viz tam ž e.
pro jed n á n í not á ř e m viz fl o t á ř.
Pozůstalý manžel viz man žel p o z II s t a i ý.
Požadovací nárok pachtýřů viz z a j i š t ě n í půd y.
Požadovatel: kdy může dáti výpověď čís. 2034.
jinak viz z a j i š t ě fl í půd y.
Požitky zaopatřovací viz z a o pat řovaci po ži t k y.
Praha: městská spořitelna čís. 1423.
zemský soud viz zem s k Ý s o tl d v P r a z e.
Právní souvislost viz r o· z s ude k.
Pravomoc rozsudku: pojem čís. 1505, jinak viz r o z s ude k.
Prázdniny soudní: neuplynula-li následkem nich lhůta k dovolání, nelze povoliti ani
exekuci zjišťovací ani uhražovaCÍ čí s. 1430.
ne'mají vlivu na IhUtu druhého odstavce čl. IX. zák. čís. sb. 161)21 čís.
2055.
Pražská bursa viz r o z hod čís o II d.
Prekluse jest odčinčna rozšířením žaloby čís. 1986.
Priority železniční: otázka, v jaké měně dlužno vypláceti kupony, týká se práva,
společného všem držitelům priorit čís. 1894.
Procestúzpůsobilostvizzpůsobilost letl sporu (státi na soudě).
Prodej svémocný viz též s I I I o u vak II p rl í.
.
dle čl. 381 obch. zák.: příslu;nost čís. 1775.
dle čl. 343 obch. zák.: čÍs. 2006. .
kde jest jej předsevzíti čís. 1895.
a .§u 81 žel. dopr. ř. čís. 2076.
Prohlášení za mrtva: účastníka války; den domnělé smrti čís. 1531.
byla-li po té podána žádost za·rozloučení manželství čís. 163Q, 1693.
~ třetí osobou (§ 11 odst. 2 nesp. říz.) nejsou pouze dědicové, nýbrž
osoby jiné čís. 2043.
Projednání pozůstalosti viz p c z Ů s t a los t.
notářem viz II o t á ř.
Prokuratura finanční viz fi n a n Č II í pro kur a tura.
Promlčení: přerušuje se trestním oznámením, třebas řízení bylo potom dle §u 90
tr. ř. zastaveno čís. 1651.
.- dle §u 1486 a násl. obč. zák. jest třej:Ja i subjektivní možnosti" výkonu práva
čí s. 1732.
~
~
-- přerušuje se podáním -hloby určovaCÍ čís. 1930
Pronájem první viz och ran a 11 á j e m c LI.
PrQPuštěni z práce viz smlouva služební.
Prorogace viz pří s I UŠll 0'5 t d! e § u 104 j. -11.
Protesty valné hromady akc. spol. viz a k c. s poL
Protokolování fitmy viz rej s tří k.
PľOvozovatel hor viz hor y.
Pr<Ylatintní opatření: příslušnost viz' tam ž e.
pokud Jest prodlužitelna lhůta dle §u 391, odstavec prvý, ex. ř. čís.
1443.
_. pro v~·:Ž;vné manžeJky č í·s. 1453, 1778.
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o návrhu nerozvedene manželky na oddělené bydliště a
platí předpisy e.'{ekučního řádu čís. 1517.
llf'lze povoliti v řízení o zajištění důkazů či s. 1600.
o zajištění zástavního práva čís. 1670.
nebezpečí ve smy:;lu §u 379 odst. 2 ex. ř. nelze spatřovati v tom, rozděluje-Ii si liquidující společenstvo liquidační přebytky čís. 1765.
pro nárok nepominutelného dědice na vydání daru čís.' ,1770.
nelze povoliti pro postižnÍ nárok čís. 1969.
k pojmu osvědčení nebezpečí dle §u' 379 ex. ř. čís. 2042.
zrušeno-li, nárok na vydání jistoty čís. 2067.
ohrožení, chce-li se odpůrce vystěhovati do ciziny čís. 2104.
zřízenec obecní viz z a m ě s t II či n e c o b e <.: II í.
pro

řízení

lI~'čel1í v~'živnéh0

Průkaz

o vzájemnosti viz rej s

tří

k.

Provozní povolení viz p o vol e n i.
První pronájem viz ochrana nájemců.
Předběžná smlouva viz s I I I o u v.a pře d běž n á.
Předkupní právo: lze zříditi i mimo smlouvu kupní čís. 1706.
vliv pachtýřova nároku nat1 čís. 1742.
řádná nabídka; neučiněna-li' řáduě, poCátek lhůty; lze se domáhati vy-'
dání nemovitosti i proti dřívějšimu vlastníku čís. 1679.
Předluženost dlužníka viz úpa dek.
Přednost knihovní: svolil-Ii ustupující věřitel k poznámce čís. 1709.
podmínky vkladu a záznamu; nelze poznamenati; svolení vlastníka hypoteky a vyrovnacího správce čís. 1962.
Přednostní pohledávky viz v y r o v n á II L
Předpoklad smlouvy viz s I I I o II v a.
Představenstvo filiálky viz s p o leč n o s t a k c i o v á.
Překážka -manželství viz II e p I a t n o s tma n žel s tví.
Překlad listiny viz i a z y k o v á o t á z k-a.
Překládání na Labi čís. 1570.
Přeměna obecního statku v kmenové jmění obecní viz ob e c.
rozvodu 'v rozluku manželství viz r o z 1 u k a.
společnosti viz s' p o leč n b s t.
Přerušení promlčerú viz pro. I I I č e n í.
řízení: nepřipustno v řízení dovolacím čís. 1556.
ve sporu o zvýšené nájemné čís. 1989.
ve valutových sporech (nařízení ze dne 21. dubna 1921; čÍs. 173 sb.
z. a n.).
ohledně neknihovních pOhledávek·' býv. c. k. eráru čís. 1442.
nelze ohledně otázky zadržovacího práva a nároku na pr')de'j před
mětů čís. 1445.
pokud vztahuje se i na akciovou společnost, jejíž hlavni sídlo jest ve
Vídni, třebas má odbočku v tuzemsku čís. 1522.
i ohledně nároků, o nichž bylo před 2. květnem 1921 pravoplatně rozhodnuto čís. 1539.
možno i ohledně llěkterých ze žalovaných solidárních dlužníků; měna
důchodu může býti spornou přes to,
že dosud důchod byl placen
v určité měně čís. 172J.
pokud nelze, ujednána-li pOjišťovaCÍ smlouva přímo zahraniční mimorakouskou ústřednou, třebas měla generální representaci ve: Vídni čís.
1884.
spory jest jen přerušiti, nikoliv dosavadní řízení zrušIti; pokud přichází
v úvahu závod; při sporech z kontokorentního spojeni -č í s 2012.
za platnosti zákona ze dne 30. června 1922. či,s. 207 sb.
z. a ll. nejsou bez dalšího přerušeny spory pod něj spadající čÍs. 1957.
ohledně tuzemských odboček cizozemských peněžních ústavů po zákonu čís. sb. 207/22: lhostejno, že v téže věci bylo před tím vydáno
rozhodnutí opačné čís. 2097.
Přesídlovací akce viz pořad práva
(st·át.).

Převlastnění-zajišťovací čís.
Převod notářské kauce viz j

1512.
i s t o t a II o t á ř s k á.
pohledávky (nař. čís. sb. 57/1919) viz měna, postup pohledávek.
vlastnictví: nestačí prohlédnutí a dotknutí se věcí čís. 1512.
prohlášení ku pi tele, jemuž věc byla odevzdána, že bude ji až' do zaplacení kupní ceny držeti jménem prodatele čís. 1581.
prokazatelnost odevzdání dle §u 428 obč. zák. čís. 1696.
:<:d-li kupitel, ponechav věc u pro datele, provésti na ní s jeho souhlasem opravy čís. 2035.
Převodní poplatky viz od P ú r čín á r o k, s· m I o II vak II p n í.
Převzetí státního majetku viz stá t.
Převzeti státního majetku viz stá t.
budovy viz stá t.
dluhu: rozsah dluhú dle §u 1409 obč. zák. čís. 1740.
~'- při koupi nemovitosti čís. 1860, 2078.
při dovozu zboží z ciziny čís. 2017.
Příbytečné viz obchodní pomocník.
Přídavek k ,firmě viz f i r m a.
Příděl půdy viz p o zem k o v á r e for m a.
-:-- uhlí viz II hl í.
Přihláška dědická viz p o z II S t a los t.
obce viz o b e c.
Příhoda v dopravě viz ruč e n í d r á hy.
nepředvídatelná viz nemožnost plněni.
Příjměni: do usnesení poručenského soudu, jímž prohlásil, že nemá námitek proti
změně poručenco'va příjrnění, jest stížnost přípustna, čís. 1836.
Příkaz viz 's m I o II vaz moc nit e 1 s k á.
~ 'platební, $ mělI e č n Ý viz smě n k a.
Přikázání věci jiném1,.1.. soudu viz p o 's t o II pen í v ě,c i j i n é m II s o II d u.
Příklep viz dra ž b a.
Přípustnost, d o v o lání, o d volán í, p Q ř ad II p rá v a, st ížn os ti atd. viz
d o vol á n í, o d vol á n í, po řad p r á v a, stí ž n o s t atd.
PřiročÍ: jde-li o pohledávku peněžítou proti dráze čís. 1838.
Přirozené právo: použitelnost jeho čís. 1660.
Přírůstek hodnoty viz d á v k a.
Přísaha vyjevovací: lze se o ní dohodnouti v řízení mimosporném Cl s. 1846.
návrhu na doplněl1Í seznamu jmění a stvrzení přísahou lze vyhověti jen
za podmínek §u 49 ex. ř. čís. 2025.
Příslušnost řádných soudů (§ 1 j. n.) viz po řad p r á y a.
sporného soudce viz p o řad p r á y a.
postoupení věci jinému soudu (§ 261 posl. odst. c. ř. s.) viz tam ž e.
spor o příslušnost viz tam že.
námitka nepříslušnosti viz námi t k a.
rozhodčího soudu viz r o z hod čÍs o II d.
ocenění předmětu sporu soudcem ve věcech nepatrných čís. 1942.
tuzemskéno soudu, jde-li o legitimaci cizozemského nezletilce dle §u< 162
obč. zák. čís. 2068.
.~'
tuzemských soudů: jde-Ii o žalobu na rak. uh. banku čís. 1701.
k rozhodnutí o nároku na zřízení věna či s. 2115.
ku prodeji dle čl. 382 obeh, zák. čís. 1775.
přehlédl-li rekursní soud v řízení nesporném původně ne.příslušpost prvého
soudu čís. 1730
k povolení exekuce na základě exekučních titulů, jež až do 28. října 1918
vznikly na území nyní Hakouském čís. 1967.
dle zákona o ručení železnic _č í s. 2013.
dle §u 7 a) j. n.: samosoudci náleží jednati a rozhodovati o nárocích dle
~§ 236 a 259 c. ř. s. čís. 2009.
§ 46: pokud neplatí llstanovení prvého odstavce čís. 1627.

1287

1286

dle
§u 49 čís. 3: Ih~~:::~~~~:~ejí~:~;~7;(~!:~~-:;7:1:~·~i~'stlli'nE'ii1re.ilitrm
___
či jen osobním závazkem
nemovitosti
s. 1878.
dle §u 49 čÍs. 5 (§ 83) j. n.: nepam sem spor o náhradu za poškození bytu
proti osobě, jež nebyla nájemcem či s. 1899.
dle §v. 49 čÍs. 8 j. n.: neplatí pro žalobu o zaplacení trhové ceny za dobytče,
proti níž žalovaTI}' namítl vadnost dobytčete čís. 1877, 2011.
dle §u 50 čís. 3 j. n.: pro nárok manžela, by manželka ho sledovala a vydala mu děti čís. 1546, 1646.
pro nárok manžela o snížení výživného čís. 1826.
pro spor děda (báby), jímž domáhá se na vnuku (vnučce) plnění výživného čís. 1990.
.
pro nárok manželky dle §u 1042 obč. zák. čís. 2119.
dle §u 55, 56, 57 j. n.: o neplatnost ustanovení platiti smluvní pokutu čís.

dle
dle
dle

dle

dle
dle

dle

dle
dle

1942.
služební platy" za uplynulá již období, jež' pro jednotlivé období nepře
vyšují 5000 Kč, nelze žalovati na okresním soudě, pak-li převyšují celkem onen peníz čís. 1947.
rozdělena-li jednotná zásilka na !Jěkolik vozových nákladů čís. 2026.
žaloba o část pohledávky, přikázané k vybrání čís. 1987.
domáháno-li se zajištění pohledávky zřízením práva zástavního čís.
1985.
§u 75 j. n.: sídlo akciové společnosti čís. 1522.
§u 81 (91, 95) j. n.: nevztahuje se k žalobě o splnění odbřemeňovaciho
závazku čís. 1992, 2065.
§u 87 j. n.: předpokládá, že žalovaný v čase žaloby jest majitelem závodu, není však podmíněna tím, že závod dosud se provozuje; patří
sem spor o pOhledávku ze služebního poměru zaměstnance závodu čís.
1402.
§u 87 a) j. n.: dal-li žalovan)\ ujednav obchod osobně, objednaCí lístek
napsati a podepsati svým zaměstnancem čís. ] 637.
žalovaný nemusí býti kupcem plného práva; lhostejno, k čemu zboží
zakoupil; dodávce předcházevší itmluva nemusí býti prokázána listinou
či s. 1736.
pokud se může státi objednávka ústně čís. 1876.
§u 88, odstavec prvý, j. n.: stačí, stalo-li se ujednání stran způsobem
jakýmkoliv, jen když se úmluva napotom prokáže listinou č '~. 1979.
§u 88) odstavec druhý, j. n.: není, udává-li faktura dvojí platiště (dobírka), ale jen jedno sudiště čís. 1394.
ku zmaření účinkti třeba fakturu jh n e d vrátiti čís. 1418.
byla-Ii faktura kupiteli platně předána v prodatelově bydlišti čís. 1474.
kdy musí faktura dojíti čís. 1503.
pusobí i proti dlužníkovu singulárnímu nástupci čís. 1560.
není závislá na tom, že zboží bylo skutečně odesláno čís. 1912.
vztahuje se i na vedlejší nároky, související hospodářsky s obchodem,
pro nějž bylo založeno č í~. 1916.
jest odmítnuta, škrtl-li kupitel přísluš"f!oU doložku ve faktuře a vrátil
fakturu prodateli čís. 1934.
§u 99 j. n.: jen pro osoby, bydlící v tuzemsku čís. 1638.
i šatstvo může býti jměním čís. 1754.
nelze se dovolávati vůči cizozemské firmě, jež má v tuzemsku generální
zastupitelství čís. 1920.
připsáním peníze tl cizozemské banky ve prospěch tuzemce čís. 2010.
§u lOl j. n.: neplati ohledně Slovenska (Podkarpatské Rusi) či s. 1794.
§u 104 j. n.: není po samém zákonu výlučnou čís. 1413.
dodal-li věřitel dlužníku osnovu dluhopisu, obsahujícího prorogační doložku čís. 1640.
není třeba, by již v žalobě byla llstinně prokázána též plná moc zmocněnce k dohodě čís. 1991.
byl-li přijat subskripční list s doložkou »íalovatelno« ř \ s. 2060.

o

dle §u 109 j. n.: k rozhod-ováni nároku dle §u 142 obč. zák. či s. 1730.
vykonávána-li agenda poručenská pouze prozatimně čís. 1897.
dle §u 111.1. n.: projednání tuzemcovy pozůstalosti nelze přenésti na soud
cizozemský čís. 171 9.
dle §u 113 j. n.: legitimace cizozemCe čís. 1653.
dle §u 115-. n.: k umoření válečných půjček čís. 1941, 2073.
dle §u 117 ~j. n.: povinnosti reální ho soudu při vyřízení účtu poručencova
čis.1796.

.>

dle §u 17 ex. ř.: nevztahuje se na žalobu o zaplacení pohledávky, přikázané
k vybrání čís. 1987.
dle §u 387 ex. ř.: záleží na tom, na kterém soudě byl spor již skutečně_ za-hájen; žaloba o úroky nezaklad.á příslušnost pro prozatimné opatření
pro dosud nezažalovanou jistinu čí s_ 1407.
nastává již podáním (rozšířením) žaloby, třebas nebyla dosud doručena čís. 1434.
dle §u 111 konk. řádu.:· nevztahuje se na spory. již zahájené a vyhlášením
úpadku přerušené čís. 1460.
ve věcech manželských č i s. 1449, 1534, 1784, 1807.
živnostenských soudů: nenastává, jde-li o zápůjčku, k níž byl služební poměr pouze pohnutkou čís. 1412.
není opodstatněna, jde-li o nárok, jejž uplatň.uje osoba, účastná vedení
závodu čís. 1828.
místně k projednání rozepře §u -1 jest povolán s.oud, v jehož obvodu jest
sídlo provozovny v čase, kdy žaloba byla podána čís. 1961.
pokud je cihlářský mistr samostatn)"m podnikatelem čís. 1987.
zemského soudu v Praze. dle zák. čís. sb. 4/1918: jde-li o žalobu z uschování věcí II plnomocníka Čs. státu v cizině" čís. 1433.
vázanost jeho výrokem slovenských soudů čís. 1519.
pro žalobu o vrácení věci doličné čís. 1621.
pro nárok na -náhradu škody, nebyl-li po ,vojenském cvičení odstraněn
náboj čís. 1741.
Příspěvek členů společenstva viz s pol e č e n s t v o. .
Přivolení k postoupeni přednosti viz pře d 11 o s t knl h o v II í.
Příze bavlněná viz b a v 1 fl a.
Psací stroj viz ex e k II C e.
Publiciánská žaloba viz žalob a dle § II 372 ob Č. zák.
Půjčka: kdo nemůže vrátiti vypůjčené věci, jest povinen, by nahradil jich cenu
v době, kdy je měl vrátiti čís. 1926.
válečná: příslušnost soudu k umoření čís. 1941, 2073.
jinak viz v á 1(: č rl á p tl i č k a.
Radní městský: ručení za škodu a pořad práva čí s. 1651.
Rady revírní, závodní viz z á vod n í rad y.
Rakousko-uherská banka viz b a TI k a.
Ranné bÍ'ambpry viz br a m o o r y.
Reálni soud viz por uče 11 s tví.
Reforma pozemková viz pozemková reforma.
Registratura viz e x e k II C e.
Regulace" viz stavba vodní.
.
~
Rejstřík: z á p i s s P o leč e n s t v a VIZ s p o I e cell s t v o.
._ zápis odštěpného závodu firmy viz firma.
nelze zapsati představenstvo filiálky alce. spol. čís. 1620.
,
ku povolení zápisu cizozemské společnosti s r. o. do tuzemskeho rejstříku
jest nezbytným průkaz o vzájemnosti čís. 1873.
vznik práva firmy k protokolování·:; í s. 1984.
Reklamace viz do~prava železniční."
Reldamační lhůta při ručení automobilovém viz a tl tom o biL
Rekurs viz stížnost.
.
Rekursn.i soud a odnětí pozůstalosti notáři viz p o z Ů s t a los t.
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Rekvisice: movitých věcí v okupovaném území nepúdléhá pravidlům o kořisti; po~
kud přechází vlastnictví na rekvirující stát; pokud lze užiti předpis\! zákona
čis. sb. 521/1921 či s. 1833.
Representace akciové společnosti viz společnost akciová.
g e II e r á 1 II í viz při s' I II Š II o s t dle § II 90 j. n.
Retenční právo viz z a drž o v a cíp r á v o.
Revírní rady viz z á vod II í rad y.
Režijní uhlí a exekuce na plat č'Í s. 1694.
Rozdělovna
Rozepře

uhlí viz o b e c.
rozsouzená: nelze jí

čeliti

sporu

\1

zv)'šení

pravoplatně přisouzeného dů

chodu pro podstatnou změnu v pornčrech čís. 1467.
není, rozhodl-Ii v prvém sporu okresní soud o nepatrné částce nároku nyní
uplatňovaného čís. 1505.
jde-li o smír čís. 1744.
zaháJená: námi:ku jest uplatňovati 11 soudu, na němž byl t)'Ž nárok později
uplati10ván čís. 1576.
ve valutové rozepři, pokud vadí spor zahájený v cizině čís. 1640.
o námitce její lze rozhodovati teprve, když byla pravoplatně určena
příslušnost soudu či s. 1987.
Rozhodčí viz r o z s udí.
soud bu r s o v n í: i plnou moc jest vykázati písemně; obchodní a živnostenské komory jsou orgány veřejné správy čís. 1612.
vídeňské bursy: k pOdrobení se nestačí, že uzávěrné listy obsahují pří
slušnou doložku čís. 1824.
plodinové bursy: neuzavřely-li $!rany vskutku úmluvy o podrobení se,
nemá významu doložka v závěrečném listu čís. 1830.
pražské bursy pro zboží a cenné papíry vztahuje se nejen na kup a
prodej zboží, nýbrž i na jinaká právní jednání, pokud se vztahují na
zboží čís. 1879.
s t a n o ven Ý v k o I e k t i v n í sml o II V ě, pokud se nevztahuje
na nárok upravený v §u 1154 b) obč. zák. čís. 1898.
děl nic k ý: nelze tu zachovávati pořad stolic, přípustno:,~ (dovolacího) rekursu čís. 1420.
hornický viz závodní rady.
s p o I k o v Ý (zákon čís. 134/1867 ř. zák.) a exekuční titul čís. 1668.
pokud lze mu odporovati na řádném ,soudě žalobou o neplatnost čís.
1866.
výrok dle honebního zákona moravského čís. 2056.
Rozkaz platební směnečný viz smě n k a.
upomínaci a exekuce viz ex e k II C e z a j i š ť o v a c í.
Rozluka manželství (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n.): příslušnost
či s. 1449, 1534, 1784, 1807.
žalobu o ní nelze za řízení změniti v žalobu o rozvod čís. 1480.
lze se domáhati rozluky dle §u 15 zák., třebas bylo manželství již rozloučeno uherským soudem čís. 1575.
~
nestačí usnesení rozvodového soudu, jímž schválen pouze smír ohledně
dětí čís. 1597.
pokud přípustny novoty čís. 1626.
a prohlášení za mrtv:'\ čís. 1636, 1693.
na základě rozsudku pro zmeškání v řízení o žalobě o rozvod čís. 1711.
na základě rozsudku, jímž vyslovell byl rozvod pro nepřekonatelný odpor čís. 1787.
spor ohledně cizozemců, již zdržují se v tuzemsku, lze provésti II zdejších soudů a dle zdejších předpisů, bylo-li manželství uzavřeno v tuzemsku; dvor~ dekret ze dne 15. července 1796 (23. října 1801 čís. 542
shJ, z. s.) nepozbyl dosud platnosti čís. 1807.
žaloba- o soudní výrok, že rozltma nianželství, vyslovená cizozemským
soudem, jest neplatna, není žalobou o zmatečnost dle §u 529 c. ř. s.
čís. 1881.

»důležit}'ch důvodů«, nejednali-li manželé ani při rozvodu ani při
::- () výživném čís. 1491.
dle §u 13 b) tr. zák.; pojem ;;.He hlerei« dle něm. tr. zák. čís. 1468.
pokud zakládá důvod §u 13 b) tf, zák. trest vězení' vvslovený cizozemským soudem čís. 1726.
' ~
žádosti, by dle §u 17 povolena byla rozluka z důvodu §u 13 c) nemusí
předcházeti výzva manžela čís. 1782.
»důležité důvody« (§ 19 rozl. zák.) a majetkové a výdělečné poměry
obou manželů čís. 1580.
nároku dle §u 19 nemůže se manželka domáhati, má-Ii sama s dostatek
vlastních prostředku na výživu' čís. 1595.
viz též v Ý ž i v n é man žel k y.
Rozpočet (§ 1170 a) obč. zák.): pojem či s. 1591.
Rozsouzená I'Ozepře viz r o z e pře r o z s o u Z 12 n i.
viz též o p r á vně n o s t k e s por u.
Rozsudek: k pojmwpravomod čís. 1505.
uveřejnění jeho dle §u 39 tisk zák. a podrnÍnečn)' odklad trestu čís. 1611.
§ 400 c. ř. s. platí i v hzení směnečném čís. 1718.
pokud působí v řízení nesporném rozsudek býv. nejv. soudu ve Vídni čís.
175l.
?I?rávn...ě~í soudu prvé stolice k opravě, nekryje-li se s ústním prohláše~írn
Cl S. 1/53.
vy?án,-li písemný jiné.ho znění, nežli byl ústně prohlášen čís. 1901.
prav111 moc nevztahUje se k právnímu poměru, z něhož žalobní nárok by!
vyvozen, s nímž však soud zabýval se jen v důvodech čís. 1914.
dílčí (částečný): v právní souvislosti nejsou prodatelův nárok na zaplacení
kupní ceny a kupiteli'l,v nárok na náhradu škody pro vadnost zboží čís.
16.50.
o vzájemné pohledávce, třebas není 1iquidní čís. 1980.
pro u~nání: ztušení jeho, nebylo-li 'tu svolení soudu ku schválení žalobnÍho
,
naroku zákonn~Tm zástupcem č í s.~ 1404.
pro zmeškání odpovědi na žalobu.: podklad jeho čís. 1424.
pro zmeškání v řízení o žalobě o rozvod a rozluka manželství Cl s. 1711.
pro zmeškání: ustanovení §u 396 c. ř. s. platí i v případu §u 398 c. ř. 5.;
soud nemůže si vyžádati spisy čís. 1888.
trestní (§.,2?8 c. .ř. s.): pokud jest jím vázán civilní soudce; spadá sem i odsUZUJtCl rozsudek tuzemského trestního soudu vojenského čís. 2099.
Rozsud~:, prohlásil-li v)'slovně nebo mlčky, že převzatých povinností plniti nebude
Cl s. 1808.
viz též r o z hod čís o u d.
Rozšíření žaloby odčiií.uje preklusi čís. 1986.
Rozvod: nelze naň změniti žalobu o rozluku čís. 1480.
viz též r o z I II k a man žel s tví.
dobrovolný: nedostavil-li, se manžel k srnÍrčimu pokusu čís. 1659.
v Ý c h o v a dětí viz tam ž e.
výživné manželkyviztamže.
Rozvrh bavlny viz b a vln a.
-;--- dražébnÍ viz dra ž b a.
Ručení povinné viz poj i š tě TI í.
za škodu: okresu viz o k r e s.
obec jako majitelka divadla pokud neručí dle §u 1313 a) obč. zák., utrpěl-li
škodu při představeni spoluúčinkující čís. 1409.
banky za škodu způsobenou úředníky čí 3. 1458.
byl-li úraz způsoben' smeknutím se zasouvacího okna Cl s. 1506.
zaměstnavatele, přihlá:.;il-li zaměstnance u pojišťovny nižším než skutečným
výdělkem čís. 1508.
zaměstnavatele za stav vytahovadla čís. 2007.
zaměstnavatele ze -smlouvy služební čís. 1609.
podniku za udání (§ 1329 obč. zák.) jeho zřízenců čís. 1616.
komisionáře' viz k o m i s i o n á ř.
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četníka
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práva

městského radního a pořad práva

s. 1651.
kupitele, prodatele viz s m I o tl vak II p n í.
státu viz n á hra d a š k o d y.
kavárnika za věci uložené do šatny čís. 1766.
schovatele čís. 1832, 2114.
státu a pořad práva viz po řad p r á v a (s tát).
okresli za vadný stav silnice čís. 1716.
svůdce čís. 1996.
.
.
majitele hospodářského stro~ei sp~luzavmem nedo~peleho C} s. JH4. "
dústojnika státu za škodu, Jez zpusobena zproneverou penez poddt'lstolmj,em čís. 2099,
b .. ~
dle § II 1320 ob Č. zák.: pojem chovatel~ ZV,lret~;, za oso y, jim:/.: ZVHe
svěřil ručí majitel pouze dle §u 1315 obe. zak. Cl s. 2064.
_~ lJ(jbíh~jí-li hlídací psi yo~~~vPO dvoře .llsed~?st~ Č !,~. }~O~',
__ pokud jedná neopntrne .:HhC a~tomobilu pn predJlzd:~l Cl s ....199.1.
__ majitele automobilu za pzdu znzencovu »na cerno« c 1~, 203:).
viz tťž n á II rad a š k o d y.
drá1w:
i dle nařízení ze dne 14. září 1854, čís. 238 ř. zák.
__ bezpečnostní opatření na místních drahách čís. 1655, 1997.
za škodu způsobenou sousedům sršením jisker, ať ji zavinila nebo ne čís.
1896.
y
y,
viz též v Y v 1a s t n ě 'n í.
2. dle zákona ze dne 5. brezna 1869, CIS. 27 r. zák.
na tom, kdo uplatňuje nárok, jest nejen, by prokázal úraz, nýbrž i příhodu
v dopravě čís. 1839.
příslušnost čís. 2013.
bezpečnostní opatření místních drah čís. 1655~ 19~7.
,y
. y,
bylo-li zábradlí k nástupišti vytaženo dříve, než se vlak uplne zastavIl CI s.
1674.
.
příhoda v dopravě, nebyla-Ii uzavřen,a plošina yozll .Py~u}!ční dráhy). není jí
trhnutí vozu; spoluzavinění poškozeneho, nepozadal-h ndlCe, by plosmu uzavřel čís. 1652.
3. dle do p r a vn í hoř á d uže 1 e z nič n í h o zve d 11 e I}.
listopadu 1909, čís. 172 ř: zák. ~~e ~ne 1~. kvetna,1921, ČIS.
203 sb. z. a n.) viz doprava zeleZl11CnJ (nakladnl).
Ruch stavební viz b -y t o v á p.é č e.
Rukojemství: požadavek písemn.osti; ze .~Iib~ r.uko)emského s _tím,. ~e, se ,slibuje zaplacení, nelze dovozovatl bez:,ypmecny zavazeky pla.teb~l c l~. 1424.
_
jež bylo uzavřeno II provozovam obchodu, nevyzadll]e ,plsemne formy č Í's.
1958.
Rukojmí: pokud si loúže stěžovati do potvrzení vyrovnání čís. 1822.
_
(v z a t:O: ztráta jeho věcí'a pořad práva~ čís. )5~4.
.'
,
_ a plátce: postižni nárok jeho proti tomu,· za nehoz zaplatIl Clzozemskemu,
věřiteli peníz v cizozemské měně; vypočtení dle kursu v den placem
cizoz. věřiteli; měna řídí se splništěm čís. 2111.
Rus podkarpatská viz S love 11 s k o.
Rustika1isté viz o. b e c.
Rušená držba viz držba rušená.
Rybářský spolek viz p o řad p r á v a.
Rybník: bláto z něho a pořad práva čís. 17l5.
_
jinak viz vod a.
Cl
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zbavení svéprávnosti. viz z b a ven í s v é p r á v n o sti.
viz poj i š t ;: 11 í.
Řídič automobilu viz ruč e n í z a š k ::-.j ll.
v . ,.
,
Řízení doplňovací: dle §u 496 čís. 2 c. ř. s. nelze preanestl nove skutečnosti"a di'tkazy a změniti žalobu čís. 1436.
_
dovolací viz d o vol á n í.
_

O

pojišťovací

ve věcech manžeiskýcb: zatotHf o~rothfku -nelze za řízení změniti v žalobu
. o rozvod čís. 1480.
jinak viz r o z I II k a.
O zbavení svéprávnosti viz z b a ven í s i/ é p r á v n o sti.
směnečné viz srně n k a.
úpadkové viz úpa dek.
vyrovnávací viz v y r o v n á n L
ve věcech nepatrných viz n e pat r n é věc i.
Samosoudce viz pří s 1 II Š TI o s t dle §u 7 a) j. n.
Sazba advokátní viz a d v o kát.
Sedmihradské manželstvi čís. 1575.
Separace jmění viz p o z Ů s t a los t.
Seznam kandidátů advokacie viz a d v o kát.
jměni viz pří s aha.
Schovací smlouva viz s m I o u v a s c h o v a c í.
Schovanec: nemá nároku na mzdu za práce konane pěstounovi čís. 2134.
Silnice .okresní viz o k r es.
Silostroj viz a u t o mobiL
Singularisté viz s p o leč e n s tví s t a t k ů.
Skladné viz z a s í I a tel.
Sklizeň: p o ji š tě ní viz ta mže.
Sláma viz ť-o'prava železniční.
Sledování manžela viz m a TI žeL
Slehnuti viz ma t-k a 11 e ID a n žel s k á.
Slovensko a Podkarpatská Rus: a z'e ID s k Ý S o tl d v P r a z e viz t a ID Ž e.
.....:... a delegace čís. 1525.
neplatí § 101 j. n. čís. 1794.
Složení peněz v pozůstalosti viz p o z Ů s t a los t.
Služba vojenská: povolání k ní viz sml o tl v a s 1 uže b 11 í.
Služební byt viz och ran a fl á j e m c ů.
platy viz pří s I UŠll o s· t dle §u 55" j. n.
řád viz smlouva služební.
šat viz smlouva služební.
Služebnost bytu víz byt.
pozemková: výkon obecním pastýřem na základě práva vydrženého obcí;
držba zástupcem čís. 2032.
Slyšení dlužníka (§ 358 ex" ř.): Účel jeho čís. 2020.
Směna ,bytu viz sml o u v a s ID ě n n á.
Směnka: jestdluhopísern (čl. 274 odst. 2 obch. zák.) CI s. 1587.,
návrh na vydání platebního rozkazu a lhůta k plnění; pouh~ popření smě
nečního nároku v námitkách; platí tu § 406 c. ř. s.; počátek pariční lhůty;
nebyla-Ii nedomicilovaná směnka předložena přijateli v den placení
čís. 1718.
žaloba z obohacení; rozsah a jsoucnost obohacení; otázka měny či s. 2052.
neplatnou vlastní na vlastní řád čís. 2132.
neplatnou vydaná, jež neobsahuje platebního příkazu čís. 2132.
Směnná smlouva viz s'rn La II v a smě n n á.
Smír a zpětvzetí odvolání viz o d vol á rl í.
soudní: lze oň opříti hmotněprávní námitku, nikoliv však procesní rozepře
rozsouzené čís. 1744.
. - a ú traty viz útraty.
Smírčí pokus viz r o z vod.
Smíšená právní jednání viz' od P ů r č í 11 li. r o k.
Smlouva: uzavřena-li za předpokladu, jejž. pak jedťn smluvník maří; důvod k zrušení č j s. 1660.
II e p I a t II o s t jej í viz ne pIa t n o s t sml o II V y.
II e m o ž n o s t P I TI ě fl í viz tam ž e.
II a b í d 1.-:. a viz tam ž e.
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dodací: smlouva, že mán_QýJLdo.,gán vagon Sf'n~ Č í ~.16L,.
kupní: d o p r a vaz b o ž í z c i z i TI Y viz tam ž e.
z áv d a vek viz ta rn ž e.
\' a d y z b o ž i viz spr á v a.
pře d k II P TI í P r á v o viz tam ž e.
volba kupitelova čÍs. 1526.
pokud možno volbu změniti čís. 1421.
význam doložky: »Kasa gegen Vorfaktura« pro zaplacení kupní ceny
čís. 1450.
pojem distančního obchodu čís. 1457.
abstraktní škodu lze požadovati i při jiných obchodech, nežli pevných,
výpočet její čís. 1421.
nárok na náhradu škody provedením koupě krycí, třebas zboží z ní
bylo pozdě,ii se ziskem prodáno čís. 1462.
kry c í k o II P i nelze zásadně předsevzíti, pokud neuplynula původní
(prodloužená) lhůta dodací; pokud neuplynula lhůta dodatečná; lhostejno, zda a k čemu kllpítel zboží potřeboval čís. 1815.
k o u pěn a z k o u š k u pod výminkou rozvazovací čís. 1507.
pod výminkou odkládací čís. 1561.
schválení i mlčky, později nelze vytýkati vady čís. 2062.
umluveno-:-li dodáni zboží ihned s podmínkou schválení smloúvy prodatelem čís. 1524.
povinnost kupitele zaplatiti dávku z přírůstku hodnoty čís. 1553.
zavázal-Ii se prodatel nahraditi kupiteli převodní poplatek čís. 2000.
nárok na náhradu f,kody, ježto kupiteJ neopatřil průvozního a dovozního
povolení čís. 1563.
či smlouva o dílo čís. 1623.
nemůže žádati splnění prodatel, jenž připustil, by zboží bylo prodáno
dle §u 81 žel. dopl'. ř. čís. 1629.
škoda, vzešlá prodateli nesplněním kupní smlouvy; pokud dovolen svépomocný prodej é í s. 1634.
místo prodeje dle čL 343 obch. zák. čís. 1895.
veřejný prodej dle- čL 343 obch. zák.; jinaké zpeněžení úřadem čí S.- 2006.
prodej dle čl. 343 obch. zák. a §u 81 žeL dopr. ř.; ručení prodatele
či s. 2076.
přenechán-li obci závod po určité době bezplatně s právem dřívějšího
výkupu čís. 1680.
ručení kupitele prodateli za pokutu pro zkrácení veřejn}Tch dávek
či s. 169l.
prodej movité věci s výhradou zpáteční koupě pod odkládací podmínkou
čís. 1699.
dodání potravin za kompensační uhlí čís. 2047.
vklad smlouvy, uzavřené pro případ úmrtí jednoho ze smluvníkú, přťd
odevzdáním pozůstalosti čís. 1710.
prodatel nemůže ~e domáhati zaplacení kupní ceny, nemůže-li zboží
ihned vydati, ježto je obtížil právem zástavním čís. 1746.
pojem obchodu místního čís. 1746.
úmluva, že má býti dodán vagon sena čís. 1761.
jde o smlouvu kupní, i když určena úplata za přenechanou věc v cizích
penězích čís. 1850.
kupíte! není povinen, by odpověděl na prodatelovy dotazy, zda souhlasí se změnou smluvních podmínek; pokud není třeba poskytnouti
dodatečnou lhůtu čís. 1871.
pokud vzniká při přídělu uhlí čís. 1874.
.
dal-li kupitel zboží pro vadnost prodateli k disposici, není povmen, by
se v žalobě o náhradu škody nabízel, zboží vrátiti, byť je vzal v uschování čís. 1951.
čl. 347 obch. zák. nelze použíti na případ, kdy kupitel si prohlédl a pře
vzal zboží již -před jeho odesláním; pniva kupitelova čís. 1956.

fixní obchod: pojdU' C í"s~'19íŮ, "1975.
vrácení kupní ceny a lhúta čl. 349 obell. zák. čís. 2018.
nebezpečí, že nedojde oznámení dle čl. 356 obcb. zák., stihá stranu
liknavou čís. 2019.
ustanovení čl. 354, 356 obch. zák. platí i při koupi určité věci čís. 2019.
kup zboží, jak stojí a leží či s. 2029.
ručení kupitele za dluh prodatelův hypotekárně váznoucí čís. 2078.
byl-li v}'běr zboží ponechán slušnému uvážení prodatele čís. 2090.
cena nemusí býti určitá, stačí, je-li určitelna; bylo-li určení, její ponecháno prodateli, -nesmí určovati cenu přemrštěnou čís. 2090.
ustanovení čl. 345 obch. zák. o nebezpečí za dopravy nelze použíti, zasílá-li kupitel zbo~í, již přijaté, zpět prodateIi; ani lhlity čl. 347 ob ch.
zák. tu neplatí čís. 2091.
rozhodl-li se kupitel požadovati na prodlévajícím náhradl' <ikody, nemůže na něm Žád8.ti to, co by byl n(;l. včasně dodaném zboži, zpracovav
je, vydělal čís. 2133.
mírová: St. Germainská: čl. 205 ohledně válečných půjček vztahuje se na
příslušníky všech s1átů, tedy i švýcary, nedotýká se však soukromoprávních zápůjček k úpisu válečných půjček čís. 1957.
nevztahuje se na poměř československa k Polsku čís. 1854.
viz též stá t čes k o s loven s k ý, b a II k a r a k o u s k o-u h e 1". s k á,
r e-k v i s i ce.
nájemní a pachtovní: (J půjčování filmů čís. 1740.
1 II ů ty viz tam ž e.
~ úmluva o úplatném užívání zdviže čís. 1422.
~ platnost smlo1lvy, jíž někdo pronajal věc, již byl před tím pro najal
osobě jiné čís. 1513.
nárok na vrácení zvyšku čís. 1545.
ochrany nájemních práv může se nájemce domáhati jen proti pr011ajímateli čís. 1557.
pokud jest -v umístění oznámek (v)'věsťt) spatřovati užívání odporující
smlouvě nájemní čís. 1564.
nakládání s bytem bez souhlasu manželky čís. 1643.
nájemné v místě obvyklé čís. 1671.
.
povinnost nájemníka, platiti nájemné, trvá, i když setrvá v bytě svémocně čís. 1697.
pachtovné možno určiti též cenou určitého množství obilí čís. 1763.
setrval-oh vojenský gážista po skončení vojenského poměru v dosavadním služebním bylě čís. 1764.
vklad práva paChtovního nečiní nárok propachtovatele na placení činže
pohledávkou knihovní; exekuci, jest vésti dle §u 294 a násl. ex. ř.
č. í s. 1827.
v exekučním řízení na základě výpovědi nelze se domáhati, by _pozemek
byl odevzdán ve stavu, v jakém byl převzat čís. 1843.
pronajetí jedním ze spoluvlastníků čís. 1872.
=3. trvání nájemního poměru nemůže pronajímatel nastupovati žalobou
o vyklizení přímo proti podnájemníku čís. 1977.
nárók na náhradu nákladu na spachtovany pozemek vzhledem k zákonu čis. sb. 313(21 či s. 2002. •
pokud je výpověď z pachtu přiměřenou čís. 2036.
pacht v},těžků půdy není pachtem v právním smyslu Cl s. 2074.
škodlivé užívání (§ 1118 obč. zák.) lázeilského podniku pachtýřem
či s. 2083.
jde o nájem, nikoliv o pacht, byly-li najaty pozemky za VOjenské cvičiště čís. 2087.
ohledně domovníka viz domovník.
viz též och ran (t n á j e melt, o d k I a d e x e k II C e v y k I i z e ním,
z a ji š t ě n í půd y, ob n o v a pac h tu, úp r a v a pac h t o v n é h o.
nákladní viz doprava železničnÍ.
Civllnl rozhodnuti. IV.
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o dílo: -či smlouva
nedostatek smluvené přesnosti' zákazník není
povinen, by odmítl pouze vadné součástky čís. 1623. '
účtoval-li podnikatel méně, nt;ž činí přiměřená mzda čís. 1698.
r o z poč e t viz tam ž e,
předbHná: j~st h?tovou sn:lollvou trhovou, má-li závod po určité době při
padnou tJ ObCl bezplatne; rozsah a význam doložky: rebus sic stantibus
čÍs. 1680.
příkazní viz smlouva zmocnitelská.
schovací: pojem drahocenných věcí dle -§u 970 a) obč. zák. čís. 1492.
ručení kavárníka, zřídil-li šatnu čís. 1766.
majitel soukromého lázeňského domu ručí za vnesené věci dle §u 970
obč.

zák. čís. 1832.
plnomocníka v cizině čís. 1433.
ručení schovatele, třebas byl ukladatel v prodlení s vyzdvihnutím uschované věci čís. 2114.
služební: . nár~o~ zaměstnance, jenž byl bE:Zdůvodně předčasně propuštěn
z prace Cl s. 1411.
.
náležitost řízení disciplinárního k v~'povědij pojem výpovědi »z jiných
podstatných důvodů«; účinky výpov"ědi čís. 1423.
pokud se muže domáhati zaměstnanec náhrady za služební šat
čís. 1592.
zaměstnavatel nesmí přepínati zaměstnancovy síly' jinak mu ručí náhradou škody čís. 1609.
'
důležitou příčinou dle §u 1154' b) obč. zák. jest též povolání k činné
službě vojenské za mobi1isace čís.' 1861.
tarifní smlouva mezi svazem zaměstnavatelů a organisací dělníků; vliv
výpovědi smlouvy na zaměstnavatele již vystoupivšího čís. 1868.
nárok dělníka, jenž se k poukazu dělnické úrazové pojišťovny' dostavil
k lékařské prohlídce, na náhradu ušlého mu tím výdělku proti zaměst
navateli čís. 1889.
ručení zaměstnavatele za stav vytahovadla čís. 2007.
schovanci nepřísluší nárok na mzdu za práce konané pěstounovi
II čs.

čís.

2134.

viz též o b c hod n í p o moc n í k, z a m ě s t n a n e c, z a o pat ř ovací požitky.
směnná: o smčně bytu; splnění nemožno se domáhati na vlastníku čís. 1643
nejde o ni i když určena úplata za přenechanou věc v cizích penězích
čís. 1850.
společenská viz s pol e č n o s t.
sprostředkovate1ská: koupil-li sprostředkovatel věc sám čís. 1478.
nárok na odměnu, odvolán-li bezdůvoc'.ně příkaz čís. 1633.
svatební: pojem; pokud sem nespadá smlouva mezi snoubenci čís. 1618.
není jí zřízení věna manželce čís. 1905.
_..c.. zrušení a výživné viz v Ý ž i v n é, viz též s p i s not á ř s k ý, věn o,
výbava.
zmocnitelská: pokud stačí ústní smlouva o zmocnění čís. 2094.
-viz též pošta, k.omisionář, advokát, manžel (plná moc).
Smluvní pokuta viz p o k u t 3..
Sňatek a věno viz věn o.
Snížení výživného viz v Ý ž i v n é.
. Soud: povinen vyhotoviti zemskému fondu knihovní výtahy a sděliti mu trhové
ceny čís. 1518.
s vol e 11 í j e II o viz s vol e n í.
hornicky viz závodní rady.
odvolací viz o d vol á 11 í.
porucenský viz por uče n e
rozhodčí viz rozhodčí soud.
živnostenský: pří s I 1I.Š 11 o s t viz ta mže.
Soudce: neni závady, by ten, jenž udělil jako soudce poručensKÝ zmocnění ku
vedení sporu, nebyl soudcem této rozepře čís. 1818.

c.

Soudní prázdniny viz p ráz tl n i n y s o u dní.
Souvislost právní viz r o z s II dek.
Spediter viz z a s fl a tel.
Spis dovolací viz d o vol á 11 í.
notářský: nespadá sem zřízení věna manželce, co do darování záleží na poměru manželky k osobě věno zřizující čís. 1905.
postoupena-li pohledávka mezi manželi čís. 2015.
Splniště a měna viz hl. ě n a.
závazku ku plnění důchodu, poskytnutého zůstavitelem čís. 1721.
není ujednáno úmluvou, že platiti jest na adresu věřitele čís. 1821.
závazku.k zapravení kupní ceny: za nemovitost čís. 1661, 1903.
Spodní vody a pořad práva č' í s. 1735.
Společenství statků (§ 825 a násl. obc. zák.): újmou není ztráta osobních výhod
čís. 1438.
,
. spoluvlastník, jenž byl ve sporu žalovaným, může navrhnouti dražbu
čís.

1500.

kdo užívá věci, pronajaté mu jedním ze spoluvlastníků, bez zmocnění
a souhlasu ostatních, vydán je jejich žalobě zápůrčí čís. 1872.
singularistů; provedení sporu mezi nimi čís, 1722.
viz též hra nic e, oh r a žen í.
rozepři nevlastní a odvolání čís. 1793.
Společenstvo výdělkové a hospodářské (zákon ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák.).
, zápis odštěpného závodu do rejstříku čís. 1401.
a sdružení ve společnost s r. o. čís. 1658.
odporování členů výpočtu příspěvků čís. 1686.
nepatří sem družstvo ku podpoře sběratelské činnosti filatelistů čís. 1712.
rozšiřování obchodování na členy a nečleny čís. 1756.
postup, upravený §em 84 lze určiti pro kaŽ<l.oll ztrátu podílů čís. 1756~
liquidace jeho a nebezpečí ve smyslu §u 379 ex. ř. čf s. 1765.
nehe provésti fusi se společností s r. o. čís. 1788.
nelze ho použiti pro družstvo za účelem zřízení ldn~matografu čís. 1798.
členům nutno ponechati výkon volby plnomocníkem čís. 1819.
Spoiečnost (dle §u 1175 a násl. obč. zák.): právní jednání projektantů společnosti,'
.
předsevzaté v čase, kd\' neuzavřeli mezi sebou ani smlouvy spOlečenské ani
smlouvy zakladatelské é í s. 1852.
jako taková nemá způsobilosti státi na SOlldě; jednotliví společníci mohou
ve sporu vystupovati ~ ís. 1917.
akciová: sídlo její není všude tam, kde má odštěpný závod čís. 1522.
pokud jest jednati na soudě o odporech do usnesení valné hromady
čís. 1547.
nelze zapsati představenstvo filiálky čís. 1620.
zastupóvání cizozemské společnosti čís. 2008.
upisování mlad}'ch akcií čís. 2046.
s ručením obmezeným: při přeměně ve veřejnou obchodní společnost nelze
se obejíti bez likvidace čís. 1398.
_, nemá procesllÍ zpusobDosti, pokud nebyla zapsána do rejstříku
. čís. 148l.
exekuce na závodní podíl.Č í s. 1488.
nelze v ní sdrl!žiti společenstva k provozování obchodů naznače
ných v § I spólečenstevního zák. čís. 1658.
žaloba dle §u 41 zák.; vznesení odporu; usnesení valné hromady,
jímž společník byl zbaven jednatelství čís. 1747.
nelie provésti fusi společenstva čís. 1788.
pokud nezaniká vyhlášením úpadku čís. 1842.
pokud jest použíti druhého odstavce §u 2 zák. čís. 1852.
ku povolení zapisu cizozemské do tuzemského rejstříku jest nezbytným průkaz o vzájemnosti čís. 1873.
finanční prokuratura může napadnouti nesprávné užívání firmy,
třebas usnesení zápis povolující 'bylo již nabylo právní moci

v

čís.

1900.
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pOdáni OdPOTU, tře6ás-~v-alna-hromada již skončena";-T.ifCibĚt-"-spoleČ---
níka, by společnost zachovávala předpisy společenské smlouvy;
ručení za ~právnost podílní knihy. zápis do ní čís. 2061.
byl-li kdo přijat za zaměstnallC~ budoucí společnosti čís. 2135.
tichá: tichému společníku nepřísluší vůči komplementáři za zákona nárok,
by mu složil účet z obchodov~,ní čís. 1477.
povinnosti majitele podniku, jenž -není obchodníkem, vůči tichému spo··
lečníku čís. 1939.
veřejná: náležitost § 7 uv. zák. k obch. zák. jest podmínkou vzniku čís. 1440.
vypořádání mezi společníky a čl. 40 obch. zák. čís: 1501.
f i r m a viz tam ž e.
Spolkové rozhodčí soudy viz r o z hod čís o II d,
Spoluvlastnictví viz s pol e č e·n s tví.
Spoluzavinění nedospělého čís. 2014.
Spor.o příslušnost (§ _3 zákona z 2. listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n.)
záporný: není tu, schválila-li nejvyššf stolice správní odmítavé stanovisko nižších ilř"adů pouze proto, že popud k úkonu nevycházel od
osoby oprávněné. D o dat e k lIl.
Spořitelna poštovní viz měna, pošta, válečná půjčka.
Spořitelní
vklady: spadají pod nařízení z 1. dubna 1919, čÍs. 167 sb. z. a n.
čís. 1572.
Správa: lhúty viz tamže.
podvod při prodeji koně plazivého čís. 1395.
pronajata-li táž věc dvěma osobám čís. 1513.
schválení zboží dalším zcizením kupitelem čís. 1555.
jest vadou koně, je-li stížen evidenční povinností; snížení· kupní ceny; pokud dlužno přesně udati, který z nároků § 932 obč. zák jest uplatňován
čís. 1981.
včasnost oznámení vad zboží čís. 1471.
prohlédnutí zboží u prodatele a -vytýkáni vad; důkaz znalcem (čl. 348 obch.
zák.) i ve sporu; vytýkání vad, třebas zboží neprozkoumáno čís. 1476.
viz též s m I o II vak II p 11 í.
j měli í man žel čin a viz ma nž e I.
státní: nárok jednoho odvětví na druhé jest nárokem veřejnoprávním čís.
1448, 1750.
státních statků viz z· a j i š t ě ní půd y.
vnucená: odejmul-li vnucený správce dlužníku obytné místnosti; pOkud není
nájemce oprávněn ku stížnosti čís. 1727.
~- a vyrovnání viz v y r o v n á n í.
Správce vnucený viz .s p r á v a v n.u c e 11 á.
~ vyrovnávací viz v y r ') v n á n í.
Spravení záznamu viz z á z n a m k TI i h o v n í.
Správní komise viz zem s k á spr á v II í k o m i se.
Správní soud nejvyšší: rozhodl-li ohledně jednoho nájemníka o zvýšení nájemného čís. 1545.
Sprostředkovatel viz s m I o u v a spr o s tře d k o vat e I s k á.
Sršení jisker, viz ruč e ni dr á h y.
.
St. Germain viz s m 10 II V Y !TI í r o v é.
Stanice viz do p r a važ e I e z n j·č n í.
Stanovení příslušnosti viz pří s I u š n o s t.
Starosta obecní: nárok obce proti němu na složení účtu pořadem správním
čís. 1677, 1767.
Starousedlíci viz o b e c.
Stát československý: nároky proti němu a pořad práva viz pař a d p r á v a
(stát).
p·ríslušnost zemského soudu v Praze viz tamže.
vstoupil ve smlouvu, již ujednal bývalý rakouský erár s obcí o pře
. vZ2tí poštovní budovy čís. 1664.
-

-

---

-- převzetí neknihoV"nich pohledávek b)'v. c. k eráru čís. 1442.
n á hra d a š k o d V viz tam ž e.
Statek obecní viz· ob e c.
.
Statkový úředník: zaopatřovací požitky viz t a ID Ž e.
Státní obilní ústav: komisi0liář viz tam ž e, Vil též po ř a ti p r á v a (vázané
hospodářství).

pozemkový úřad viz p o zem k o v Ý ú ř <1 d.
správa viz správa ::.tátní.
Stavba vodní: uvolní-li se pozdější regulací stavební materiál, jehož bylo použito
k úpravě veřejné vody, připadá zpět tomu, kdo jej byl poskytl čís. 2053.
vyvlastněni pozemku a poměry vlastnické čís. 1567.
Stavební ruch viz byt o v á II é č e.
Stížnost: pokud nemá místa § 45 j. n. čj s. 1990.
§ 527)2 c. ř. s. platí i v řízení konkursním (vyrovnávacím) čí s. 1397, 1544,
1790.

pokud přípustna dovolací v případě §u 527, odsté'.vec druh)', c. ř. s., ač nevyhražena pravomoc či s. 1844.
přípustna do usnesení rekursního soudu, jímž bylo zl't'šeno usnesení prvé ha
soudu, prohlašující žalobu za nepřípustnou a nařízeno mu, bv o žalobě
jednal čís. 1881.
.
pokud nepřípustna do ustanovení znalce či s. 1971.
nepřípustna do usnesení odvolacího soudu, jimž nebylo vyhověllo odvolání,
napad3.jicímu rozsudek prvého soudu pro zmatečnost čís. 1993.
přípustna, rozhodl-li o".ivolací soud o námitce nepříslušnosti rozsudkem, ač
měl usnesením čís. 2d65.
dovolací nepřípustna, zrušil-li rekursní soud usnesení prvého soudu, jenž
sám od sebe odmítl žalobu pro nepříslušnost a uložil mu, by jednalo žalobě
čís.

21"08.

dovolací nepřípustna uo usnesení rekursního soudu Hmž odmítl rozhod' <'
nutí o rekursu v otázce útrat či s. 2118.
dlužníka do usnesení, že ullražovaCÍ jistina jest vyčerpána čís. 1579.
do příklepu při dražbě dle §u 352 ex ř. čís. 2103.
v řízení nesporném; »třetí osoba« a újma (§;. II odst. 2) čís. 1431.
opoždenost rekursu do opatření, zda dítě má býti u otce či jinde čís. 1596.
pokud je dovolací nepfípustna v řízení nesporném čís. 1619.
pokud nepřísluší notáři do usnesení pozÍ1stalostní.ho soudu čís. 1801.
vrch ni správy státních statků čís. 1809.
pokud dovolací nepřípustna při poznámce záboru čís. 1669.
do výpovědi ze zabraného majetku viz p o zem k o v á r e for I I a.
obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu viz p o zem k o v Ý ú řad.
jde-li o změnu příjmění viz pří j měn Í.
do vyměření poplatku za převod notářske jistoty čís. 1905.
dle § 16 nesp. říz.: nelze ji použiti v ex_ekučním řízení- na základě třetího
odstavce § 19 nesp. říz. čís. 1950.
opatrovníka později ustanoveného do usnesení, třebas bylo vydáno se
souhbsem dřívějšího opatrovníka čís. 2070.
dovolací vyloučena ve věcech knihovních v otázce útrat čís. 1792.
nepří::.luŠí do usnesení k vedeni spor1l v konkursu tomu, proti komu má býti
spor :veden čís. 1647.
pokud (dovolací) nepřípustna v řízení o cestách nezbytných čís. 1673, 1863.
do schválení narovnání: věřitele nepřihláslvšího pohledávku čí s. 1516.
~POklld dovolací nepřipustna do útrat odhadu k vyměření dávky z přírůstku
hodnoty čís. 1676.
dovolací nepřípllstna de usnesení vyrovná"acího soudu, jímž upravena odměna správce čís. 1785.
vyrovnávacího správce vylo"!1čena do rozhodnutí o přiznání (nepřiznáni)
hlasovacího práva čís. 2071.
dovolací do výroku o útratách při odhadu č í·s. 1918.
do rozhodnutí rozhodčího dělnického soudlJ při okresním soudě čís. 1420.
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není přípustna do usnesen(V" Ti-zykové ohizce čís. 1490.
v p,řípa,dě usnese,ní dle zá~ona ~ís. sb. 20/20 a 100/21 viz byt o v á P é č e.
v: nzr: m o soudmm svolem k vypovčdi viz och r a II a II á j e m c ů.
fmancnÍ prokuratury do označování zboží Č'í s. 2105.

nepříl?u~tn,a do, rozhodnutí vrchního zemskéh,o soudu, jímž rozhodnuto o
substJtucmm pravu kand. advokacie čís. 2106.

Strana ve sporu: viz z p Ů s o bilo s t k II S por u.
Stroj viz r II Č e II í z a š k o d ll.
Strom ovocný: pokud náleží k podstatě svěřenství čís. 1813.
Střídavý pacht viz z a j i .š t ě II í půd y.
Subkomisionář Státního obilního ústavu viz po řad p r á v a (v á z a
dářství).

účasttúk
11

é hosp

0-

Subskripční

list viz příslušnostdle §u 104 j. ,I.
Substituce fll1eikomisární: ku vzdání se- dědického práva substitutem není třeba
sm~ouvy ~le ,§ 551 obč., zák.; sondu pozůstalostnímu jesf se postarah o praVlll zastoupelll dosud nenarozených substitutů' legitimace
'
opatrovníka ku stížnosti čís. 2070.
vlastník domu může k úhradě oprav opatřiti si zápůjčku čís. 2102.
kandidáta advokacie viz a d v o kát.
Substituční plná moc advokáta viz a d v o kát.
Svatebtú smlouva viz s m I o u v a s vat e b II í.
Svatební smlouva viz s m I o u v a s vat e b n í.
"Svéprávnost viz z b a ven í s v é p r á v n o sti.
Svědek: matka v řízení o žalobě na oduznání manželského původu děcka čís. 1452.
pokud jest výslech jehu způsobilým prostředkem k osvědčení čís. 2084.
poslední vůle viz pořízení poslední
Svěřenství: čekatel nabývá práva na držbu smrtí dosavadního držitele čís. 1751.
k podstatě jeho náleží i strom, třebas ojedinělý a třeba na pozemku zemědělsky obdělávaném, čís. 1813.

Tkaicovský mistr jest obcho-dnim- pomocníkem Čl s. 2063
Tradice viz o d t v' zdá n i věc i.
Trestní oznámení viz pro mlč e n í.
rozsudek viz ro z s u ~ e k.
Třetí osoba (§ II odstavec druhý nesp. říz.) čís. 1431.
při prohlášeriÍ za mrtva čís. 2043.
Turistický spolek viz z á j i š t ě n í p fr d y.
Tuzemská stanice vi~ do p r a važ e 1 e z 'n i ční.

'

Svolení: soudu opat:ovnické~o jes,t !řt;ba ~ uznánÍ' nároku zákonným zástupcem;
nedo;;tatek pru.ka~u ma v zapeh zrusení rozsudku P:'o uznání čís. 1404.
k v y p o v e d 1 VIZ och r a II a n á j e m c ú.
k pro dej i poručenwva nemovitého majetku viz por II Č 'e 11 e c.
'
Svůdce: povinnost k náhradě škody čís. 1996.

v

šat služební viz s m I o u a s I uže b n í.
šatna _viz ruč e II í z a š k o d u.
šek: znějící na cizí valutu, jenž byl odevzdán na místo placeni; na čí vrub jde
pokles kursu; jde tu o postup pohledávky čís. 1853.
šekový úřad poštovn~ viz p o š t a.
škoda abstraktní: viz s m I o II vak u p 11 í.
škola: nárok na naturální dřívi pr:oti záduší a pořad práva čís. 2088.
národní (zákon ze dne 3. dubna 1919, čís. 189 sb. z. a n.) pojem »při
měřené náhrady« čís. 1823.
nájemné jest upraviti soudem čís. 1768.
Svýcar viz s m I o u -v a mír o v á.
Tantiema viz ob c hod n í po moc n í k.
Tarif advokáttú viz a d v o kát, ú tra t y.
dopravní viz d o p r a važ el e z nič n í.
Tarifní smlouva viz- sml o u v a s 1 uže b n 'í.
Těhotenství viz n e p Jat n o :3 tma n žel s tví.
Těšínsko: stanice v něm byla i po dobu polského obsazení tuzemskem (§ 100
žel. dopr. ř.) čís. 1817.
Těžba dříví viz d ř í v í.
Tichý společník viz s p o leč n o s t ti c II á.
Tisk (§ 39 tisk. zák.), viz r Cl z s ude k.
Titul exekuční viz ex e ku c e.

války: prohlášení za mrtva viz t 3. mže.
viz por uče n e c.
Udáni (§ 1329 obč. zák.): stačí nedopatření; pokud ručí podnik za udání svých

účet poručníkův

zřízenců čís.

1616.

Uhlí: dodávky staly se nemožnými obmezenÍm disposic čís .. 1526.
režijní a exekuce na plat čís. 1694.
r o z II ě lov n a .i e h o viz ob e c.
pří děl i e h o a vznik smlouvy kupní čís. 1874.
k o rn pen s a ční: dodání potravin za ně osazenectvu dolu ::: í s. 2047.
úhradní koupě viz s ID I o 11 vak u p n í, I h ú ty viz tam ž e.
Uhražovaci exekuce viz: ex e k u c e.
jistina viz dra ž b a.
Újma (§ 11 odst. 2) čís. 14"1, 1596.
(§ 830 obč. zák.) viz s pol e č e n s t v i s ta t k ů.
úmluva opříslušnosU"viz Přís!ušnost dle § 104 j. n.
Umoření vkladní knížky: výplata vkladu za řízení čís. 1713.
válečných půjček: příslušný soud čís. 19·tl, 2073.
Únos manželky: nárok manžela na náhradu škody čís. 1566.
Úpadce viz úpad e k:
.
Úpadek: od\'rácení dlužníkem, byl-li podán návrh před zrušením nebo 14 dnů po
zrušení vyrovnávacího řízení; předluženost nemusí -býti zároveň neschopností
k placení čís. 1396.
jest použiti obdobně ustanove':lÍ §u 527, I)u~tavec druhý, c. ř. s, čís. 1397,
1544. 1790.
j i II a k stí ž n o s t i viz tam ž e.
pří s 1 u š n o s t viz tam ž e.
počátek účinku nabytí zástavního práva (§ 12) čís. 1598.
podána-li žaloba úpadcem po vyhlášení úpadku čís. 1738:
pokud jím nezaniká společnost s r. o. ČÍS. 1842.
pokračování ve sP,oru zahájeném proti ůpadkové podstatě proti úpadci
čís. 1842.
Upisování mladých akcií čís. 2046.
Upomínací platební rozkazy a exekuce viz ex e k u c e.
úprava pachtovného (opatře1lÍ Stálého výboru ze dne 8. října 1920, čís. 586
~b.' z. a n.).
základem jsou tabulky; cena naturálních dávek a hodnota naturálních plnění; výraz »pachtovní rok« č í s~ 1483.
nepožadoval-li ho propachtovatel od nových pachtýřů, kteří vstoupili
na místo dřívějších pachtý}ó pp 1. lednu 1918 čís. 1578.
2.tí% snížení přirážky vztahuje ~se na 7abraný_ majetek bez rozdílu, zda
hude snad ze záboru propuštěn čís. 1662.
nelze se domáhati zv)'šenÍ, byly-li pozemky najaty za Yojenské cvičiště čís.

2087.

P o řad p r á v a viz tam ž e.
řeky viz s t a v b 'a vod n í.
útrat viz útraty.
úrazové pojištění viz poj i stě n í.
úroda: pojištění viz tam ž (~.
Úřad městský nemá zpúsobil0Sti ku sporu Cl s. 1489.
pozemkový viz pozemkový úřad.
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úřadovna

zemská pensijního -úsfavu viz pen s i j n í úst a v.
bankovní viz b a 11 k a.
obecní viz z a m ě s t n a n e c ob e c Ii i.
úschova vyklizených věcí: útraty vynaložené za vymáhajícího věřitele čís. 1548.
Úředník

soudní 3. žaloba dle §u 37 ex. ř. viz žalob a dle §u 37 e x. ř.
Uspokojení (§ 40 ex. ř.): pojem čís. 1733.
ústav pensijní viz pen s i j fl í úst a v.
útraty (§ 88 žel. dopr. ř.) čís. 1535.
dle a d v o kát TI í h 0 tar i f II viz'a d v o kát.
vynaložené za vymáhajícího věřitele čís 1548.
pokud nelze přisouditi všechny, ač závisdo určení výše na po:;:udku Zll.;::tleckém čís. 1762.
a d o vol a c í stí Ž 11 o s t viz stí Ž II o ~ t
postoupena-li pohledávka za sporu čís. 1891.
jež v-zešly samostatným vedením rozepfe o pGnledavku, podrobenou vyrovnávacímu řízení -č Í s. 1906.
určení jich dle §u 353 ex. ř. čís. 1922.
obmezení žaloby na ně čís. 1991.
Uveřejnění rozsudku viz r o z s ude k.
Uznání nárolm podpůrcem a svolení soudu čís. 1404.
pohledávky viz v y r o v n á n Í.
Užívací právo ve smyslu §u 98 ham. zák.: lze povoliti jeho knihovní vklad
oi s. 1875.
Užívání (§ [)04 obč. zák.): pokud opraviíuje ku kácení dříví čís. 1837.
Vada koně viz spr á v a.
Vady zboží viz spr á v a.
Válečná půjčka: soud' příslušný k umořem Cl S. 1941, 2073.
čl. 205 mírové smlouvy St. Germainské vztahuje se na příslušníky všech
států, nedotýká se však soukromoprávnich zápůjček k úpisu čís. 1957.
upsání IX., zaslání peněz bankou videi'íské poštovní spořitelně čís. 2040.
. upsání obcí čís. :038.
a zaplacení daně válečné čís. 21 ]3.
Valn-á hromada akciové společnosti viz s pol E. Č n o s t a k c i o v á.
Valuta cizí viz, měn a c i z í, p I a t i d I a c i z i.
Vázané hospodářství: pořad práva viz tam ž e.
Včasnost oznámení vuJ zboží čís. 1471.
Vedlejší 'ustanovení (§ 912 obč. zák.): pojem čí-s. 1606.
Veřejná c~sta a pořad práva čís. 1588, 1963.
Veřejný prodej viz sml o u v a tr h o v á.
Věci nepatrné viz II e pat r n é věc i.
Věno: pokUd jest sňatek uzavřen bez vědomí rodičů čís. 1495.
zpětvzetím žádosti za zřízení nevzdala Se dcera nároku naň'; výživné,. jež
otec poskytuje rozved(:né manželce, nelze sraziti čís. '1551.
příslušnost k rozhodnutí o nároku na zříz(-'ní čís. 2115.
viz též sml o u v a "i vat e b n í, s p i s ;1 o t á ř s Je ý.
Vídeňský bývalý nejv. soud viz ne j v y Š š í s o II d.
Vídeňská poštovní spořitelna viz rn ě n a.
Vklad spořitelní viz spořittlní vklad.
trhové smlouvy za řízení pozt'1stalostního víz p o z Ů s t a los t.
knihovní: lze ho povoliti ohledně UŽÍv:::sího práva dle §u 98 horn. zák.
čís. 1875.
při přednosti knihovní čís. 1962.
Vkladní knížka: výplata za řízení umořovacího čís. 1713.
Vlastní směnka viz smě II k a.
Vlastnictví: převod jeho viz tam Z e.
žaloba, by připsány byly žalobci pozemky, jím užívané, připsané ~šak omylem na jiného čís. 1937.
.

BOI
Vnucená spniva viz s p rá v E1 v nu cell á.
a vyrovnání viz vy r o v 11 á n í.
Vnucený správce viz spr á v čl. v n u cen á.
Vnuk viz děd.
Voda: a pořad práva čís. 1715, 1735, 1865.
rybník, jír.IŽ protéká veřejn)' potok, jest posuzovati dle zásad o tekoucích
vodách s'Oukromých č: s. 1865.
Vodní c!:10, stavba viz s t a v b a vod n í.
Vojenske cv:č:ště viz ú p r a vaD ach t o v n é ho.
koně: pokud byll za ústupu darováni mužstvu státní správou; pw nárok na
stát o jich vrácení přípustným pqřad práva čís. 1439.
Vojenský Ťl"fsf.ní rozsudek viz r o z s ude k.
gážista a ochrana nájemcú čís. 1764.
Vojenská služba: povoláni k ní viz sml o II v a s I II ž e b n í.
ručení dústojníka viz r II Č e n í z a s k o d u.
Volba kupitclova viz sml o II vak II p n í.
Vpád vojska viz d o p r a važ e I e z tÚ Č II í.
Vrácení (§ 1174 obč: zák.): nevztahuje se na to, ~o bylo poskytnuto Ha splnění
smlouvy od původu neplatné čís. 1447.
toho, co prohráno v nedovolené hře Čí:<:. 2086.
jistoty viz prozatimní opatření čís. 2067.
kupní ceny viz .} h ů t a dle čl. 349 ob c h. zák.
nájemného viz och ran a n á j e m c ů.
V rehtlí správa státních statků viz z a j i š t ě n í půd y.
Vrtmist" viz o b c hod n í p r, moc II í-k.
,})Všeobe:..:ný« ve firmč čís. 1658.
Výbava: bylo-li před válkou uloženo dědici posledním pořízením dáti ji odkazovníku v určjté c'ehě Č'ís.,c2131.
.
Výběr zboží viz s to I o II vat r 11 o v á.
výbor mzdový viz z á vod n í rad y.
Vydaná směnka viz smě n k a.
Vydání dětí viz dítě, manžel, otec, příslušnost dle §u 50 čís. 3 j. Il .
Vydražitel viz dra ž b a.
Vydržení knihovní: třeba nejen pravosti, nýbrž i pořádnosti a bezdstnosti knihovní
držby; účinky nebyly dotčeny §em 201 lF. dílčí novely čí s. 1937.
služebnosti viz s 1 ti Ž ~ b n o s t.
Vyhlášení úpadku viz úpa dek.
Výhradná služba viz z a m ě s t n a n e c ob e C rl i.
Výchova děti viz dít ě.
Vyjevovací přísaha viz pří 5 aha.
Vyklizení: I h ů t Y viz tam ž e.
faráře z fary a pořad práva Cl s. 1666, do dat e k II.
o b c í: po řad p r á v a viz .t a mže (obec).
o d k I a d c x e k u é € viz tam ž e.
nemůže
oň
žalovati pronajímatel přímo proti p-pdnájemníku
ČÍS. 1977.
lze oň žalovati i za platnosti zákona čís. sb. 130/1922 čís. 2130.
viz též och ran a fl á je meť!, s 011 o tl v a II á j e m ll-Í, v ý, P ú v ě d~.
Výkon exekuce viz € x e k II C e.
Výkonný orgán viz € x e k II C e.
Vykořistění (§ 879 čís. 4 obe. zák.): pojem čí;. 1725.
Výkup obilí a pořad práva čís. 1603.
Vyloučení soudce viz s o ude €.
z exekuce viz e x'e k u c e.
Výmaz práv: způsob exekuce naň c 1 s. 2020.
Výměna bytu viz s m I o II v a s ID é n n á.
Výměnek: exekuce naň, existenčm minimum čí 3. 1!J27, 2116.
------: pří s I UŠll o s t viz t é:i mže.
VypOřádání mezi společníky viz s]:i o leč n o S ~.
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Výpověď zaměstnance

viz s m I o II v a s 1 II Ž e b fl í.
ze zabraného majetku vi"z-·p-oz-e m k o v á r e for m a.
z pachtu: pokud je náležit0u či s. 2036.
plné moci manželky viz m a II žel Je a.
obchodního pomocníka viz o b c hod II í P o moc n í k.
požadovatele z přiznaného"pozemku, čís. 2034.
při obnově pachtu čís. 2041.
Vyrovnání: v tom, že dlužník pojal pohledávku do rozvahy za účelem zjištění hlasovacího práva věřitelova, nelze ještě spatřovati bezpodmínečné uznání pohledávky dlužníkem čís. 1396.
.
postavení věřitelů přednostních pohledávek, čís. 1399.
nepřipustna dohoda, dle níž některým věřitelům má se do~tati plné úhrady
příslušenství (útrat) č: s. 1400.
k rekursu do schválení narovnání opr'::'vněn jest i věřitel, jenž své pohledávky nepřihlásil čís. 1510.
vliv jeho na vymáháni a přisouzení pohledávky proti němu c 1,S. 1521.
uznání (pojištění) pohledávky i právní povaha narovnání čís. 154l.
pokud mOžno povoHti vnucenou správu, čís. 1632.
a zaplacení dlužníkem do rukou výkonného orgánu či s. 1690.
nepřípustna stížnost do usnesení vyrovnávacího soudu, jímž upravena odměna správce čís. 1785.
platí 'tu § 527 odst. 2 c. ř. s. čís. 1790.
pokud si může do potvrzení jeho stěžovati rukojmí čís. 1822.
zásada §u 53 netýká s\~ útratové pohledávky,' jež vzešla samostatným vede, ním rozepře o pOhledávku podrobenou vyrovnávacímu řízení (; í s. 1906.
a postoupení přednosti čís. 1962.
správce nemůže _si, stěžovati do rozhodnutí ,-o přiznání (nepřiznaní) hlasovacího práva čís. 207l.
Výslech stran: ve sporu o oduznání manželského ,původu dítěte čís. 1452.
svědecký viz s věd e k. '
Vysvědčení chudých viz p o řad pTá va'.
Vyšší služby viz o och o dní p o moc n í k.
Vytahovadlo! ručení zaměstnavatele za stav jeho Cl s. 2007.
a smlouva nájemní viz 's m I o u van á j e m n í.
Vytýkání vad zboží viz spr á v a.
Vývěsky viz s m I o u van á j e m n í.
Vyvlastnění: k plnému odškodnění náleží též náhrada za dávku z přírůstku hod:
noty nemovitostí čís. 1456.
a přípustnost pořadu práva čís. 1475.
k vodnímu dílu; poměry vlastnické čís. 1567.
způsobilost znalce čís. 1882.
. vývoz zboží do ciziny: není třeba, by faktura zněla již na cizozem~kou měnu
či s. 1746.
, vývozní povolení: viz p o'v o len í v Ý voz n í.
Výzva manžela viz r o z I u k a man žel s tví.
Výživné: při sl li Š n o s t viz ta 111 že.
----o-dítěte ma n,ž e I s ké h o: způsob poskytování Cl s. 1441.
pokud, lze je uložiti obci v řízení nesporném čís. 1573.
a měna- čís. 1821.
-- povinnost vzdálenějších příbuzných čís. 2110.
TI e man žel s k é h o: uplatňovati ~nárok dle §u nI obČ. zak. lze pouze
sporem čís. 1429.
pokud se nelze určení dle §u 16 I. dílčí novely domáhati na cizozemci čís. 1473.
pokud lze rozhodovati v řízení nesporném Č' í s. 1806.
upraveno-li smírem, dlužno se nové úpravy v zásadě domáhati
v řízení nesporném: pokud přichází \' úvahu řízení sporné čís. 2101.
manžela dle §u 796 obč. zák. zák. ~ í s. 1614.
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inanželky: lest je manžel 'Povinen -poskytovati, pokud si nevymohl povolení
prozatimného 'odděleného bydliště; i prozatimní výživné musí by ti výživným
slušným čís. 1453.
dle dvorského dekretu ze 4. května 1841 čís. 531 sb. z. s. či s. 1472.
dle §u 19 rozl. zák., nejednali-li man.72le ani při rozvodu ani při rozluce
o něm čís. 1491.
prozatímní opatření čís. 1453, 1517, 1778.
nelze bez dalšího prih1íž.eti k sociálnímu postavení manželovu čís. 1583.
dle §u 19 rozl. zák. či s. 1595. ~
rozloučeno-Ii manzelství bez viny obou manželt'l č í~, 1705.
a doložka rebus sic stantibus čís. 1744, 1915.
zřekla-li se ho, nelze napotom povoliti prozatímní opuri'ení či s. 1778.
o nároku manžela na !'nÍženÍ jest jednati v řízení sporném čís. 1826.
vzdala-li se smírem ph rozvodu dalškh nárokŮ čís. 1928.
z:ekla-li ·se při rozvod'! nároku na nč čís. 2030.
-nárok manželky proti manželi dle §u 1042 obč. zák. na náhradu vÝživneho, jež vynaložila na sebe a děcko, příslušnost čís. 2119.
Vzájemná pohledávka viz k o mp e n s a c e, r o z s II dek cl í I č í.
Vznik společnosti viz s p o leč n o st.
W-konto

čis.

1758, 1927, 1938,2112.

Zábor bytu: ustanovení §u 56S c. ř. s. rielze použ:ti na ty, jimž'" obec pfkázala zabraný byt čís. 1415.
po 30. červnu 1921 není obec oprávfl(~na ku stížnosti do usnesení, jímž
nařízeno vyklizení bytu ,tomu, komu obec byla byt přikázala (; í s. 1415.
zrušen-li nejv. správním soudem, používá bytu ten, kdo se do něho
nastěhoval, bez právního důvodu čís. 1557.
zaniká jím nárok pronajímatelův na vyklizení na základě dřívější výpovědi a ne obživne ani napotomním zrušením záboru čís. 1944.
svolení, by strany samy uzavřely náiemní smlouvu, může bytový úřad
dáti i činem konkludentním čís. t9?ú
přípustnost pořadu práva'_ proti obci na náhradu škOdy, bylo··li zabrání
nejv. správním soudem zrušeno čís. 1966:
.
pokud přísluší obci nárok na náhradu nákladu ve smyslu §u 18 zák.
čís.

2004.

majetku viz pozemková reforma.
Zábradlí k nástupišti viz- r II cen í dr á h y.
ZadržovacÍ právo (čl. 313 obeh. zák.) a přeruSf'ní valutových sporů čís. 1445.
dle §u 4í1 obč. zák.: rozsah, čís. 1440.
Záduší: povinnost k naturálním dávkám; dříví k vytápění školy a pořad práva
či s. 2088 .
Zahájená rozepře viz r o z e JJ řez ahá jen á.
Zajištění důkazů: nelze povoliti prozatimní opatření čís. 1600.
půdy drobným pachtýřům: 1. zákon ze dne 27. května 1919, ČÍs.
318 sb. z. a n.
(stížnOftnj) právo obvodové úřadovny Stitního pozemkového úřadu čís.
1639, 1714, 1831.
.'
vrchní správa státních statků llenÍ oprávněna stěžovati si do usnestní ohledně
pozemků dříve c. a k. rodinného fondu čís. 1809.
byly-Ii požadované pozemky před účinnosti záko.na pachtýřům odúaty a zcizeny osobě třetí smloi.lvou, podléhající úřednímu schválení, nelze rozhodnouti, dokud zcizení nebylo schváleno čís. 1964.
kdy může požadovatel dáti výpověď z přiznaného pozemku; pokud má proti
vlastníku nárok na odevzdání pozemku zavad prostého čís. 2034.
§ 1: v tom, že pachtýř původně domáhal se prodloužení pachtu, nelze spatřovati vzdání se nár:::lku na přiznáflí do vlastnictví čís. 1484, 1515.
nejde o poměr podpachtýře,.platil-li pachtýř nadále pachtovné čís. 177l.
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neml1ze se domáhati, kdo byl pouhýn~ držitelem pozer,lk tt (1_~:JI18;3,--_~_-,-:~,~_,
chmelnice j€st zeměděbkým--pozemLm čís. l~----' -,-pokud jde o paclTe louky 8 o kup lu::ní úrody; pacht »výtčžků půdy«
není pachtem v právním smyslu čís. 2074.
požadovací nárok na přírůstek a příbytek čís. 21.29.
§ 1 odst. 2: na pozemky, připsané českobtatrské církvi čís. 1528.
jmění náboženské matice čís. 1559,
§ 1 odst. 3: manželka může si započitati páchtovní dobu manželovu
čís. 1779.
§ 1 odst. 4: pojem »střídavého pachhí« čís. 1812.
§ 2: spadají sem pouze pozemky, jež nepřE'sahl'~i výměry §u 3 posL odst.
čís. 1921.
§ 3: lhostejno, kolik p'Jzemků měl požadovatel v J.1achtu; k pojmu hospodář
ského celku čís. 1921.
P o s I. o d s t a ve c: smíšená smlouva, námezdní poměr čís. 1568.
§ 5: nemtlže se ho dovolávati vlastník ve prospěch podniků, jež byly zřízeny
až po té, kdy byl vyhlášen zákon o požadovacÍm právu é í s. 1749.
§ 5 odst. 2: může ho použíti vlastník, dokud není řízení právoplatne skončeno c í s. 1799.
pachtýř není oprávněn požadovati určitý náhradní pozemek a soudu
nepřísluší právo; by proti vůli vlastn;ka přiznal pachtýři l1éihradní pozemek, jehož vlastník nepotřebuje Č' í s. 1851.
požadován-li pozemek s domkem čís. 2123.
§ 9: nelze vyhraditi služebnost vlastníku, by nabyvatelé zdrželi se osekávání kořenů a větví jeho wllsednÍho lesa čís. 1682.
§ 10: požadovatel není povinen převzíti -biemena patronátní čí K 1849.
§ 14: pokud dlužno v původním neuplatňování nároku požadovacího spatřovati vzdárií se' jeho čís. 1948.
§ 15: pokud není třeba přivolení státního pozemkového úřadu k dohodě
vlastníka či s. 1714, 1831.
rozsah prekluse č; s. 1921.
§ 19:, vliv pachtýřova nárol}u na předkupní právo CI s. 1742.
§ 28:' turistickému spolku nepřísluší nárok čís. 1639.
požadovací právo není obmezeno na toho, kdo stavení sám zbudoval
čís. 1692.
požadování pozemku i s domkem čís. 2123.
§ 29: lze uložiti z katastrálního výnosu, nikoliv však náhradu ,zvýšených
reálníc'1 daní a přirážek čís. 1800.
vlastník může do pachtovného započísti, oč zvýšeny byly daně a přirážky čís. 1880.
2. zákon ze dne L dubna 1921, .Čís; 161 sb. z. a n.
zpětvzetí příhlášky ·neznamená ještě vzdání se požadovacího nároku
čís., 2050.
Zajišťovací, exekuce viz e x i.: k II ce.
převlastnění čís. 1512.
Zakázaná hra viz hra.
Zákazník viz sml o u v a o dílo.
Zakoupená léta viz zaopatřovací požitky.
Záloha na provedení důkazů viz d II k a z.
Zaměstnanec viz s m I o u v a s I II Ž e b n í.
bankovní viz b a n k a.
na velkém majetku pozemkovém viz z a n pat ř o v a cíp o ž i·t k y.
obecní: města se zvláštním statu,tem čís. 1978.
nárok na náhradu škody, ježto obec otálela vyříditi jeho žádost, by
byl dán do pense; přípustnost pořadu práva čj s. 1602.
pro nárok jeho rozhodna doba, kdy vznikl čís. 1919.
výhradnost služby ve smyslu §u 3 zák. 16/1920; pojem zřízence v §u 25
čis.1954.

definitivní zříze.nec _i_ proltit.irnr~·.t zřízenec dle §u 25 zák. 16/1920
Čl s. 1657,
není jím ten, kdo vedle služby u obce má jiné povolání či!;.. 1781.
pokud není ponocný trvale zaměstnán čís. 1590.
obchodní viz ob cha dní p o moc n í ic.
okresní: plné a trvalé zaměstllánÍ (cestáře) čí s. 1998.
statkový; z a o pat ř o v a cíp o žit k y viz tam ž e.
železniční: exekuce na 'plat a 1 ežijní uhlí čís. 1694.
Zaměstnavatel viz s m·l o II v éi S 1 uže b n í.
Zaopatření viz d i t ě ne m a fl žel s k é.
Zaopatřovací požitky (zákon ze dne 18. března 1921, čÍs. 130 sb. z. a n.)
povinnost zaměstnavatele, jenž platil pensi; více povillných čís. 1745.
započítati lze pouze léta skutečně vykonané služby; pokud přicházejí
v úvahu zakoupená léta čís: 1892.
pokud přísluší lékáři (vdově po něm) čís. 1931.
nerozhodno, že byl velkostatek po jistou dobij propachtován; oznámení dle čl. I. pro\'. nař. k §u II lu podati i za sporu čís. 1960.
mohou se jich domáhati, kdož nabyli před 6. květnem 1921 nároku na
pensi neb provisi; pokud jest použíti »,zvyklostí« č.í s. 2069.
přísluší zaměstnanci, jenž před 6. kvHnem 1921 vstoupil do neaktivního stavu, bez ohledu na to, zda nárok lla požitky příslušel' před vyhlášením zákona Č"Í s. 2082.
pokud llepřísluší nárok vdově po zaměstnanci, jenž zemřel před 1. lednem 1920, čís. 2095,
nárok lze uplatiíovati i proti pachtýři čís. 2095.
ohledně revírních lesní přicházejí v úvahu skupiny 6, '1 neb 8 tabelky
čís. 2096.
nárok jest vzné!:iti proti zaměstnavateli, Ll něhož započala výplata zaopatřovadch požitků, třebas velkostatek napotom přešel d,) rukou singulárního nástupce Č Í.s. 2122.
Zápis odštěpného závodu firmy viz f i r rn a.
do rejstříku viz rej s tří-k.
do rejstříku společenstva viz· s p o leč e:1 s t v o.
do seznamu kandidátů advokacíe viz a d v o kát.
Zaplacení při exekuci viz ex e k tl C e.
Započtení viz k o nrp e II s a ce.
'
ZáP.orný spor o příslušnost Yiz s P o ľ o pří s I II Š n o s t.
Zápůrčí žaloba viz žaloba zápt'trčí.
Zasílatel: nemůže se domáhati prodeje věcí pro pohledávku na skladqém, byly-li
II něhO pouze uschovány či s. 1540.
příslušnost k povolení prodeje dle čl. 38:J obeh. zák. čí s. 1775.
čl. 384 obch. zák. netýká se poměru jeho k rnezispediteru; obstarávaje dopravu k povozníkovi nejedná jako povozník čís. 1930.
zašle-li prodatel ke kupitelovu příkazu zboží zasílatelské firmě, nevstupuje
s ní ve smluvní pomer či s. 1953.
Zástavní právo: počátek účillku nabytí čís. 1598
.- a prozatimní opatření c ís. 1670.
o d k a z o v TI í k a viz o d k a z o y. 11 í k.
Zastupitelné věci a exekuce viz ex e k II C e.
Zasfup()vání advokátem viz a cl v o kát.
společnosti viz.s pol e Čll o s t.
Závdavek (§ 908 obč. zák.): výklad slova »neho« čís. 1446, 1464.
Závěť viz p o říz e n í p o s 1 e dní.
Závodní podíl společníka: ex'~kuce naň čís: 148~.
rady (zákony čís. 144 a 145/20); jsou nepominutelnou smírčí stolicí; prováděcí nařízení čís. '434(1920 neodporuje zákonům; pOsobnost mzdOVýCh
výborů; odvolání k hornickému rozhodčímu soudu; pokud ·přípustným
pořad práva č í"s. 1835.
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Záznam knihovr.:i: ve sporu--u---:5prd-vení--zkt:J-t:ttttit----::td "aJil lid sebe--právnÍ-duvrrct--~~:...-;~-
pouze po stránce formáíní čís. 1706. .
z.ástavního práva pro pohledávku odkazovníka IJezletilého lze povoliti
na základě nesporně pravého posledního pořízení čís. 1887.
bvl-h povolen »konsorciu«, nemuže se domáhat; spravení »družsŤvo«
(i s. 2126.
při rostoupení přE-dnosti čís. 1962.
Zbavení svéprávnosti (ds. o-a!. ze dne 28,. června 19Ó6, čís. 207 i. zák.) nelze zbaviti na zakladě návrhu, jenž byl podán osobou, sešvakřenoli ve třetím
stupni čís. 1432.
vyšlo-li za řízení () odporu na jevů, že ten, kdo byl zbaveil svéprávnosti, stal se cizozemcem čís. 1509.
plati tu předpis §u 527/2 c. ř. s. či s. 1543.
zamlčí-li ji smlllvník lstivě spblusmluvníku čís. 1569.
částečné a uzavřeni sŤlatku čís. 156~.
Zdviž viz smlouva nájemn;.
ručení zaměstnavatele (o í s. 2007.
Zemský fond pro dávky: soudy jsou povinny vyhotoviti mu knihovní výtahy a sdě
liti trhové eeny čís. 1518.
o d had viz tam ž e.
soud v Praze: při s I a š n o s t 'viz tam ž e.
jest vázán rozhodnutím slovenských soudů o nepříslušnosti
čís. 1519.
Zemská správní komise: nemá způsobilosti býti s~ranoll ve sporu Cl s. 1834.
Zems'ká úřadovna pensijního ústavu viz pen s i j n í úst a v.
Zjištění otcovství viz o tec.
Zkrácení dávek viz p o k II t a. ,
přes polovici ceny: námitka vyloučena teprve tím, že právní jednání jest
obchodem čís. 1902.
Zlato: ujednání plniti ve zlatě čís. 1532.
Zmatek: dle §u 477 čís. 4 c. ř. s.: není tu, nebylo-Ii dáno zástupci strany povolení k odvodu na v}'vody druhé strany' při odvolacím líčení čís. 1804.
rozhodl-li odvolad soed ku jednostrannému návrhu v řízení neveřejném
či s. 1734.
dle §u 477 čís. 6 c. ř. s. viz otec ne!Ylanželský, pořad práva.
Změna podstatná v poměrech a obrana věci pravoplatně rozsouz~né č'í s. 1467.
poměrů a výživné manželky čís. 1915.
příjmění viz pří j měn í.
žaloby v -řízení doplňovacim čís. 1436.
a fuse společnosti čís. 2021.
v řízem manželskem f. i s. 1480.
Zmocnění viz s m I o u vaz In o c ,n i tel s k á.
Znalec: soudce může v každcm směru bez něho' rozhodnouti čís. 1459.
důkaz ve smyslu čL 348 obeh. zák. lze provésti i za sporu čís. 1746.
při vyvlastnění: způsotlilost jeho čís. 1882.
nepřipustna stižnost do usneseni, jímž stanoveno, z kterého oboru má býti
ustanoven čís. 1971.
Zt)ámky (sbírání jich) viz spoJ e č e fl s t v o.
Zpáteční koupě' viz sml o u vak u p' n í.
Zpětvzetí odvolání viz o d v I) lán í.
Způsobilost ku sporu (státi na soudě):
nemá společnost s r. o., pokud nebyla zapsána do rejstříku cí s. 1481.
nemá jí městsk)" Jd'ad ČÍS. 1489.
nemá jí zemská správni komise čís. 1834.
nemá jí výdélečná společnost dle obč. zák. čís. 1917.
Opl á vně n o s t k II S por II viz tam ž e.
znalce při vyvlastnění čís. 1882.
Zrušení exekuce viz e x e k II C e.
Zřeknuu se výživného viz v \' ž i v II é.
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Zřízenec obecní, okresni- -atu;-viz-z-a-mes-rna"i1ec obec .
Ztráta otcovské moci viz o tec. .
TI I, o k r e sní atd.
věci při přesídlovací akci; pořad práva čí s. 155b.
-- Jmak viz n á lez.

na kursu viz k II í s.
Zv~~lo~t ,:i: z ROp -a t ř o v a (' í po žit k y.
ZvyseOl naJemneho viz och ran a II á j e m c U.
Žaloba: z měn a žalob y viz tam ž e.
obmezení na útraty čís. 1991.
postup soudu, byla-li doručena jiné osobě téhož jména čí s.- 1625
pos:~~p ~ou~u.'. I.lavržen.o-l~ žalovan)'m zamítnutí její či s. 1722. .
rozSlremm JejJ jest odcmena prekluse č i s. 1986.
o z~, a teč l1vO S t v \§ 529 c., ř. s.): počítání právní moci a lhůty §u 534
CIS. 2 c. r. s. C 1 s. 1587.
není jí. žaloba o toudní výrok, že rozluka manželství, vyslovená cizozemskym soudem, jest neplatna čís. 1881.
z o b o h a cen í VIZ smě n k a.
n ,a v y k I i z e n í viz v' Y k I i z e n í.
z ruš e n é drž b y viz drž bar u š e 11 á.
úpa d c e viz úpa dek.
dle §u 41 z á k. o s tJ ol e č n o s tec h s r. o. čís. 1747.
z á p. ů r čí: ostatních spoluvlastníků, užívá-Ii kdo společné věci pronajaté
mu jedniln ze spoluvlasttJ,íků čí s. 1872.
'
~a t:hO, ,kdo si 'oso~u}.-:: pozeID;koyou služebno~t jako osoRuí; lhostejno,
::e, \~ahano do prava vlastmckeho z domnelého práva osoby třetí
Cl s. 2032.
dle §u :)72 .? b č'v,z á I<.<,_~<?ho, ~do se domáhá, by připsány nlu byly pozemky,. JIm uZlvane, pnpsane však omylem na jiného či s. 1937.
urcoyncl dl,e §u 125 nesp. říz.: nevyžaduje, by zvlášt·~ ,byly zjišt'ovan~ podmmky 8U 228 C•. ř. s. čís. 1955.tl r Č o v él. C í: právní zájem jest shledávati \r tom že nastalo pferušení prcmlčtnÍ nároku Č í~. 1930.
.'
Ob n1e1mkan~~~ské otco;rství: není třeba zJišt'ovati podmínek §u 228 c. ř. s.,
vY - 1 JeJlmu podaní dán soudní poukaz čís. 1943.,
ze spoludědic jesL nehodným děditi čís. 2077.
dle §u 35 ex. ř. a vyrovnání čÍs. 1521.
směřujíc~ proti exekuci vyklizením bytu; neplatí pro n.i kratší lhůty
§u 575 C J s. 1810.
lze ji podati kdykoliv za řízení exekučního čís 1944
proti exekučnímu' titulu, 'vzniknuvšímu v ří~e-ní r~imosporném
čís. 1968.
dle §u 36 č i s. 3: nepřípustna proti politické exekuci čís. 1789.
dle §~ 37.e.x. ř.: nepřípustna proti exekuci na vyklizení naj,dého před
metu CIS. 1717.
na po~ledá,:ku dlužní,ka proti, soudu,_ jímž byly mu v tre3tnÍm řízení
_.
hotove pemze odebrany a dany do soudní úschovy čís. 2054.
zelezntce: d o p r a v a viz tam ž e.
v y v I a s t fl ě n í viz tam ž e.
- , r. uče- n í d r,-á h.y viz tam ž e. ~
železniční budovy a ochrana nájerncu čís. 1681.
priority viz p r i o r í t Y žel e z nič n í.
zaměstnanec viz zaměstnanec železniční
živnostenský podnik: ex e k II cen a ň viz tam ž e.
"
soud: příslušnost viz tam ž e.
živnostník a vyloučení z exekuce viz ex e k u c e,
v
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Čis.

Seznam ustanovení zákonných, jež
byla v tomto svazku vyložena.
I.

Občanský

zákonník.

čís.

§ 4 .
§ 7 .
§ 9
§ 10
§ 24
§ 26
§33
§37

§
§
§
§

48
58
60
91

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

92
94
ln3
104
105
106
108
lló
117
139

§l4J

§ B2
§ 143
§ 144
§ 146
§ 147
§ 148
§ 151
§ 15,:
§ 16(,
§ 161
§ 16Z
§ 163
§ 166
§ 168
§ 16Y
§17l
§ 177
§ 186
§ 216

1453, 1470,
1583, 1595,
1744, 1778,

1491,

1441, 1470,

1585
1660, 1680
1949
· 2069
1531
· 1559
1473, 1807, 2037
1575, 1585. 1807
1536, 1562
· 1999
1562
1472, 1491, 1517,
1643, 1646, 1705,
1915, 2030, 2119
1546, 1643, 1646
· 1562
· 1597
1583, 1559
· 1597
· 1491
1583, 1595, 1778
1575, 1595
· 1778
1505, 2134'
1573, 2110, 2119
1470, 1583, 1730
· 2110
· 2134
· 1835
· 1505
· 1505
1990
1452, 1069, 2031
· 1553
· 1553
1653, 2068
1476, 1818, 1943
1552, 1684, 1806
· 1537
· 1584
1429, 1684
· 1573
· 2134
· 1605

§ 225
§ 233
§ 240
§ 24S
§ 300
§312
§ 31J
§316
§ 326
§ 331
§ 335
§ 33~
§3%
§ 355
§ 367
§ 36R
§ 37/\
§ 371
§ 372
§ 382
§ 38R
§ 391
§ 39:;
§ 39~
§ 402
§ 403
§ 404
§ 421:
§ 421
§ 42'~
§ 421;
§ 428
§ 447
§ 451
§ 471
§ 474
§ 48G
§ 481
§ 504
§ 5e5
§ Sll
§ 513
§ 515
§ 521

,
1404, 1 72~,
·
·
·
·
,

1795
1897
1795
1569
1585
1904
1904
1937
· 1937
· 2102
, .2117
· 2032
· 2117
· 1439
1439, 1833
· 1439
· 2054
· 2054
· 1937
· 1493
· 1642
· 1642
, 1642
· 1642
· 1833
· 1642
· 2129
· 2129
, 2129
· 1682
· 1512
1512, 1581, 1596, 2035
· 1512
, 1598
· 1446
, 2032
· ·1574
, 1574
· 1837
· 1837
· 1837
· 2102
, 2102
1574, 1854

§ 523
§ 531 "
§ 535
§ 537
§ 538
§ 547
§ 55C
§ 551
§ 553
§ 579
§ 585
§ 586
§ 613
§ 630
§ 631
§ 64C
§ 658
§ 664
§ 671
§672
§ 674
§ 680
§ 713
§ 714
§ 726
§ 791
§ 79b
§ 801
§ 802
§ 80e
§812
§ 820
§,821
§ 822
§ 825
§ 828
§ 829
§ 830
§ 833
§ 843
§ 850
§ 851
§ 85&
§ 862
§ 862 a)
§ 865
§ 866
§ 87C
§ 871
§ 8,8
§ 87~
§
§
§
§
§
§

879
897
902
90::
908
912

čís.

! 872, 2032
, 2049
1648
· 1751
· 1976
1487
1487, 1976
· 2070
· 2121
1466, 1622, '!572
1538, 1703
1538, 1703
· 2102
· 181:;
· 1813
· 1559
· 1494
· 1494
· 2131
1614
· 2131
, 1494
· 2121
· 2121
1780
1982
161-4
1487
1487, 1870
· 1870
1976, 2049
1487
· 1976
· 1847
· 1722
· 1872
1872
1438, 1722
1872
1500, 1722
1577
1577
· 2080
1893, 2016
1893
1404
1569
,1511
· 1660
1513
1,447, 1451, 1493, 1585,
1746, 1777, 1982, 2017,
2085, ?1l3
1511, 1725
4 :
1599
, 2031
1661, 1721, 1821, 1903
1446, 1464
1606

Civilnl rozhodnut!. IV.

čis.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

916
1599
918
1601
921
1634
922
, 1853
923
1513, 1981
92"
1555
931
· 1702
932
1Q56, 1981
933
1395, 1702
934
1680, 1902
935
· 1982
936
1467, 1664, 1680, 1915, 2131
941
· 1905
943
1511
943
1982
951
1770
957
1433, 1766
961
· 2114
964
1766, 2114
970
, 1832
970 a)
1492
9í!J
· 1926
1005
· 2094
1009
.2045, 2079
1010
· 2079
1014
1594, 2017
1017
1929
1041
1548
1042
1548, 1554, 1806, 1889,
1965, 2119, Dodatek I.
1046
1850
1048
1850
1049
1850
1051
1853
1052
1532, 1680, 1746, 1951
1053
1761, 1850, J874, 2090
1054
· 2090
1062
1680, 2047
lC70
1599
1072
1679, 1705, 1742
1075
· 1679
1079
· 1679
lBSO
1507, 1551
1081
1507, 1561, 2062
1090
1422, 1513, 1557, 1697,
1740, 1764, 1783
1091
2074, 2087
10'2
1671, 1763
1094
1764
1095
1827
1096
1422, 1557, 1977
1098
1422, 1557, 1564, 1977
1100
1697
1109
1707, 1791, 1843
llll
1410, 1444, 1966
1116 a)
· 1780
1118
1791, 1911, 2083
2034, 2035, 2041
1120
8,'

1310

13l!

_~.í.~-,_

_Čí5c __

čís.

§ 1121
· 2034
§ 1151
· 1868
§'1152
1478, 1633, 1698, 2134
§ 1154 b)
1861, 1889, 1898
§ 1155
· 1592
§ 1157
1609, 2007
· 1411 .
§ 1162 b)
§ 1166
· 1623
§ 1167
· 1623
§ 1170 a)
1591
§ 1174
1447,2017,2086
§ 1175
1481, 1852, 1917
§ 1203
1440
§ 1217
· 1618
§ 1218
· 1905
§ 1220
1551, 1905
§ 1221
1551,2115
§ 1222
· 1495
§ 1238
1479, 1643, 1864
§ 1239
1479, 1643
§ 1264
1744
§ 1266
1618, 1705
§ 1271
· 2086
§ 1272
· 2086
§ 1293
· 2014
§ 1295
1506, 1508, 1548, 1563,
1609, 1716, 1901, 2007, 2014
§ 1296
· 2079
§ 1297
1716, 2014
§ 1298
· 2079
§ 1299
· 1506
§ 1304
1691, 2014
§ 1308
· 2014
§ 1310
· 2014
§ 1311
· 1853
§ 1313 a)
1409, 1458, 2007
§ 1315
1616, 2007, 2064
§ 1316
· 1832
§ 1318
· 1506
§ 1319
· 1506
§ 1320
1805, 2064
§ 1323
2081,2117
§ 1324
· 2117
§ 1325
1470, 1762, 1925

§
§
§
§
§
§
§
§

1327
1328
1329
1331
1333
1334
1336
1338

1470, 1933
1996
1566, 1616
· 2081
· 1901
· 1901
1606, 1942, 1975
1419, 1558, 1584, 1589,
1602, 1716, 1731, 1741

§
§
§
§
§
§
§
§

1346
1347
1357
1358
1361
1380
1389
1392

§
§
§

1393
1394
1397
1400
1402
1403
1409
1412
1414
1420
1424
1431
1435
1438.
1441
1443
1447
1455
1467
1477
1478
1486
1487
1489
1497

1424, 1822, 1958
· 1424
· 1424
· 2111
· 2111
1631, 2030
1744, 1915, 1928
1448, 1750, 1853,
1891, 1896,' 2015
· 1896
1448, 1750
· 1853
· 2078
1624, 2078
· 2017
1740, 1860, 2078
1690, 1929
· 1853
· 1903
· 1974
.2047
· 1447
1496, 1497, 1615
1448, 1750
· 1750
1687, 1815, 2047, 2127
· 1904
1937
1904, 2032
· 1732
· 17:12
1732
· 1444
1651, 1930, 1986

§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

§

§
§
§
§
§
§
§
§

II. Obchodní zákonník.
Čís.

§ 7 uy. zák.
čl,
čl.

čl.
čl,
,čl.

čl.
čl.
čl.

12
15
16
17
21
22
26
29

1440, 1984
1620
1658
1514, 1688, 1845, 1973
1688, 1695
1417, 1465
· 1688
1514, 1658,1688
· 1939

čís.

I
čl
čl.

čl.

40

52

čl.
čl.
čl.
čl.
čL

85
86 čís. 4 .
130
160
182
183

či.

209

čl.

215

·
·
1440,
·
·
·
·
·

1501
2079
1695
1695
1502
1477
2046
2046
1547
· 2021

čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

čl.

223
227
228
247
253
266
274
278
282
283
284
286
313
317
319
322
323
326
336
337
339
343

čl.

345

čl.
čl.

čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.
čl.

· 2046
1620
· 1620
· 2021
1477, 1939
· 1852
· 1587
· 2090
1426,. 2079
· T426
· 1975
· 1902
· 1445
· 1958
1418, 2016
1524, 1761
· 1871
· 1523
1661, 1903
2062, 2090
1561, 2062
1629, 1634,
2006, 2076
.,2091

1425, 1535,
1874,
1507,
1563,
1895,

III.

Čís.
čl.

347

čl.
čl.

348
349
350
354
355

čl.
čl.
čl.

1457, 1471, 1555,
1956, 2029, 2062,
1555, 1746,
·

1450, 1563, 1634,
1421, 1520,
1815, 1951,
čl. 356
1421, 1523,
1815. 1871,
čl. 357
1421, 1462, 1520,
1970, 1975,
čl. 360,
·
čl. 361
2040, 2046,
čl. 376 odst. 1
1540,
čl. 376 odst. 3
1758, 1938,
čl. 379
1540,
čl. 380
1930,
čl. 382
1540,
čl. 384
·
čl 385
·
čl. 386
·
čl. 387
1540,
čl. 408
·

Jurisdikčn,Í

1746,
2091
1951
2018
1395
2019
1526,
2133
1761,
2019
1815,
2133
2079
2079
1927
2112
1953
1953
1775
1930
1930
1930
1930
2125

norma.

čís.
čl.

V.

§ 1

UV.

zák. .

1405,
1448,
1510,
1584,
1604,
1666,
1731,
1767,
1849,
1904,
1978,

1419,
1461,
1533,
1588,
1635,
1677,
1735,
1768,
1854,
1919,
2002,

1428,
1469,
1547,
1589,
1641,
1701,
1739,
1773,
1862,
1963,
,2048,

1433,
1475,
1554,
1602,
1645,
1715,
1750,
1835,
IS[5,
1965,
2088,

1701
1439,
1502,
1558,
1603,
1651,
1716,
1755,
1844,
189S,
1966,
2107,

. Dodatek I., Dodatek lL
§
§
§
§
§
§
§

3
7 a)
28
29
31
41
42

§44

§ 45
§ 46 ocl st. 1
§ 49 čís. 3
čís. 5
čís, 8

1420
· 2009
' : 1449
1.767, 2011
· 1525
· 1828
· 1420
· 1730
1990
1519, 1627
1878
1899
1877, 2011

Čís.

§ 50

čÍs. 3

1546, 1646, 1826,
1990, 2119
§ 51
2013, 1775
§ 52
.
. 1775
§ 55
.
1947, 1987, 2026
§ 56 odst. 2
· 1942
§ 57
· 1985
§ 60
· 1942
§ 65
.2115
§ 66
· 2115
§ 75
· 1522
§ 81
1992, 2065
§ 83
1899
§ 87
..
1402
§ 87 a)
.
1637, 1736, 1876
§ 88 odst, 1 .
..
1979
- odst. 2 1394, 1418, 1474, 1503,
1560, 1912, 1916, 1934
§ 91
1992
§ 95
. '.
. 1992
§ 99
1638, 1754, 1920, 2010
§ 100
1449, 1534
§ 101
.
1794
§ 104
1413, 1640, 1991, 2060
§ 109
1730, 1897
§ 111
· 1719
§ 113
1653
§ 115
1941, 2073
§ 117
· 1796
83'

1313

1312
-- -- -

V.

IV. Soudní i'ád.
čís.
čl,
čl.
čl.

1.

, 2101
XlII, čís, 7 ,
' 1720
'
XIV, ,
1612, 1824, 1830, 1879
čl. XXIX,
' 1794
, 1846
čl. XLII.
1481, 1489, 1834,
§ 1
1841, 1842, 1917

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
.§
§

§
§
§

§
§
§

§
§
§

§

§
§
§
§

6
ll, čís, 2
21
27
31 odst. 2
43
45
130 odst. 2
146
153
179
182
187
191
204
225
226
227
228
1930, 1943,
230
. . .
232
1434, 1625, 1640,
233
234
1436, 1480,
23"
236
240
259
"
261
1744; 1828, 2023,
posl. odst.
1752,

§ 268
§ 269
§ 272
§ 273
§ 277
§ 294
§ 328
§364
§ 371
§ 384
§ 391
§ 395
§ 396
§ 398
§ 406
§ 409
§ 4\1
§ 416
§ 417

1842,
,
,
,
,
,
·

1917
1793
1702
1631
1776
1762
1891
2108
· 2027

§
§
§
§
§

419
448
453
454
461
§ 462
§ 453
§ 47D
§ 475
§ 477

, 2084

,
,
'
1650,
,
1711,
1424,
1617, 1713, 1718,
1718,
1467, 1505, 1751,
1753,
,

1459
1452
1600
1980
1404
1888
1888
1891
2128
1914
1901
1625

-

čís.

-

čís.
čís.

-

.

§

čís,
čís.

1 ,
2 .

4.
5 .
6 .

478
482
492
494
495
496

-

1818,
1436,

čís.
čís.

2 .

3 .
497
500
502 odst. 3
-

odst. 4
503 čís, 2
504
506
5\0
515
519
čís. 2
524
526
527
odst, 2

§ 528
§ 529
čís. 2
§ 534 čís, 2
§ 550 odst.
§ 552
§ 557
§ 559
§ 561
§ 568
§ 575
odst.
§ 577
§ 581
§ 583
§ 592
§ 599 odst.

1582,
1498, 1582,

1397,
1790,
1420,

.
,
2

1415,
1530,

3

2

1663,
2612, 1824,

1753, 1901
1942, 1991
, 1991
, 1700
, 1793
, 2023
, 1631
, 2065
, 2065
' 1818
, 2009
1734, 1804
' 1993
2093, 2130
, 2060
1594, 1626
, 1734
, 2065
. 2065
1737, 2065
, 1436
, 1404
, 2065
1585, 1942
1594, 1935,
1936, 2045
1935, 2045
1926
1583, 1722
, 1926
, 1926
, 2023
1993, 2065
, 1990
, 2128
1738, 2108
, 1738
1543, 1544,
1844, 1881
1792, 1918
, 1881
. 1587
, 1587
, 1718
, 1718
, 1718
, 1718
, 1811
1482, 1977
1707, 1810
1667, 1988
1830, 1898
, 1808
, 1808
, 2056
1668, 1866

__

._----

Exekuční řád.
čís

čís.

čís.

§
§
.2027 . §
'. 1436 §
, 1722 §
, 1594 §
, 1556
1744
1430 §
1472, 1625 §
§
· 2026
1955, 2077
, 2060
§
1986, 1987
, 1576 §
§
1617, 1891
§
1986, 2021
§
, 2009
, 1987 §
, 2009
,
2060, 2065 §
§
1972, 2031

, 2099
,2066
,
,
,
' 1772
1520, 1583, 1606, 1762
, 1971
, 2084

-- ----_.

čL

IX.

I

'čís.

II
12

2003
1675
čl, XIV. čís.
1849
§ 1
1430
. - čís. 2
1724
- čís. 6
1968
- čís. 13
1435
- čis. 16
1668, 2056
§3
, 2066
§4
, 1967
§7
1820, 1843
§8 ,
, 1769
§ 9
, 2066
. § 16
, 1663
§ 17
, 1987
§ 25
, 1690
,
'
§ 35
1521, 1789, 1810, 1944, 1968
§ 36
, 1789
§ 37
1717,2054
§ 39
, 1743
§ 40
1504, 1733
§ 41
, 2028
§ 42 čís, 4
, 1769
čís. 5
, 1795
§ 44
1760, 1795
§ 46
1504, 1690
§ 47
,,2025
§ 49
, 2025
§ 55 odst. 2 .
, 2066
§ 74
, 1548
§ 79
1786
§ 80 ČÍS, 1
,1640
§ 82
, 1967
§ 103
,2100
§ 105
1727
§ 114
1727
§ 132 čÍs, 4
1727

-

čÍs.

1665,
,
.
,
,

§ 144
§ 152
§ 187
§21O
§216
§ 225
§ 251
-

čís

2 ,

čÍs.

5 .
6

1772, 2100
1496
2103
, 1913
' 1913
1579

čís.

§ 294
§
§
§
§
§
§
§

§

§

§
§
§
§
§
§
§

§
§

§
§
§
§
§

300
320
330
331
332
334
341
346
349
350
352
353
354
358
368
370
371
374
376
378
379
381
382

§
§
§
§

387
391
394
400

1500,
1723,

,

1670, 1765,
1600;
čís.

8,

, 1529
1403, 2039
1827
, 1827
1827
1488, 1527, 2116
1488, 1867
, 1488
, 1488
, 1867
1717, 1723, 1857
1548, 1843, 2072
, 1847
1907,2044, 2103
1857, 1922, 2020
, 2020
, 2020
, 1520
1724, 2084
1430, 1724
, 1729
' 1743
, 1969
'
1770, 2042, 2\04
1614, 1670, 1770
, 1670
1453, 1517, 1778
1407, 1434
, 1443
, 2067
' 2067

VL Patent o i'ízeni nesporném.
čís.

§ 1

§

2 odst, 1
ČÍs. 5
§ 4
§ 9
-

§ 11
§.14
§ 15
§ 16
§ 17

1646, 1768, 1826,
1846, 1918, 1949, 2101
, 2070
1829
1678
1431, 1619, 1639, 1647,
1801, 1809, 1836, 1840,
1994, 2070, 2103
1431, 1596, 2043
1676, 1792, 19'18, 2118
1801
, 1949
, 2027

čís.

§ 19
'§ 23
§ 27
§ 28

§ 29
§ 43
§ 44
§ 45
§77

§ 92
§ 93

, 1949
, 1909
, 1825
1499, 1708, 1779,
1801,--1825, 2055
1499, 1708, 1779,
1801, 1825,2055
, 1949
, 2049
, 2049
, 2070
, 1870
, 1825

1314

1315
Cís.------~---

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

.
.
1825,
·
·

1825
1870
1825
2100
1940
1656
1751
.
. 1648
1648, 1656, 1672, 1870, 1955
1466, 1648, 1672
1656

94
97
98
102
103
120
122
123
125
126
128

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

137-139
145
160
161
174
177
179
183
267
272
273

VII. Ostatní zákony a

,.

.
1909
1847, 2049
1887
1648
1847
1847
.
. 1976
1897, 2068
· 1918
1918, 1949, 2100
· 2100

březen 13. Tractatus 1.
§ 20
1849
1781 (soudní řád) § 308
1857
1788 prosinec to. Č. 391 sb. z. s. 1531
1790 leden 19. čís. 1044 sb. z. s. 1487

1796 červenec
1800

1801
1806

1819

1839

1840
1841

1850

15.

(manžel;,>ké

1807
spnry)
prosinec 5. sv. 67 str. 169
sb. z. pol.
1439
říjen 23. čís. 542 sb. z. s. 1807
březen 14. čÍs. 758 sb. z. s. 1469,
1502, 1603, 1641, 1739
srpen 23. čís. 1595 sb. z. s.
(řízení ve věcech manželských)
§ 1
1626
§ 4
1480, 1626
1480, 1626
§ 13
1626
§ 14
srpen 29. sv. 67 str. 169
sb. s. pol.
. 1439
říjen 16. čís. 469 sb. z. s. 2086
květen 4. čís. 531 sb. z. s.
(výživné rozvedené manželky) .
1472, 1744
srpen 16. čís. 555 sb. z. s.
1554, 1978
leden 25. čís. 25 ř. zák.
(směnečný, řád)
čl. 4
čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.
čl.

6
39
40
44
83
96
98

· 2132
· 2132
1718
1718
1718
· 2052
· 2132
· 2132

1852
1854

1855
1860
1862

únor 9. čÍs.' 40 ř. zák. (po-

platkový zákon)
§ 6
§ 50
§ 53

· 1913
1918, 1940
· 1940

2000
1913

březen 15. čís. 4 z. zák. pro
Moravu (obecní zřízení) . 2058
duben 16. čís. 7 z. zák. pro
čechy (obecní úízení)
§13
1489
§ 28
1588, 1589, 1965
1489
§ 30
1602
§ 32
1844.
§ 36
1731, 1844, 1966
§ 37
1489
§ 51
1651
§ 66
§ 70
· 2048
1677
§72
červenec 25. čÍs. 27 z. zák.
pro Čechy
1716
§§ 51, 59, 63
.
srpen 12. čís. 46 z. zák. pro

1655

§§ 7, 21
záři 13.

1864

Čís.

§ 68
.
§ 72
l85! listopad 16. čís. 1 ř. zák. na
rok 1852
§ 41 odst. 2
1852 listopad 26. čís. 254 ř. zák.
(ake. spoL)
§ lb)
prosinec 3. čís. 250 ř. zák.
(lesní zákon)
§ 3

1863

§60Čís.3.
prosinec 15. čís.

257

ř.

Čechy

.
čís.

1716
.
.
33 z. zák. pro

Čechy

1547

§ 2
.
.
1865 listopad 29.
čl.

1866
1837
1682

zák.

(honební právo)
§ 12
1493
duben 26. čís. 96 ř~ z.
§ 3
· 2088
1965
§ 5
květen 23. čís. 146 ř. zák.
'(horní zákon).
§ 98
1875
§ 187
• 200!
§ 207
1665, 2003
červen 16. čís. 165 ř. zák.
(trestní instrukce)
§' 118.
. .'
.2054
září 14. čís. 238 ř. zák. (ručení dráhy)
§ 10 b)
1475, 1896
§ 10 d)
1655, 1997
§ 13
1475
listopad 5. Č·ís. 195 ř. zák.
(náboženská matice) .
1559
únor 18. čÍs. 44 ř. zák.
1849
březen 15. čís .. 73 ř. zák.
(hospodářští dělníci)
1773
prosinec. 17. čís. 6 ř. zák.
z r. 1863 (tiskový zákon)
§ 39
1611
prosinec -3. čÍs. 105 ř. zák.
(domovský zákon)
§ 25, 26, 28, 38, 39, 44 Dodatek I.

Čís.

čís.

nařízení.

Čís.

1679

-

IV.

květen 31.
pro Čechy

§ 22

.

1533

.
čís.

127

.'
čís.

ř.

zák.

. 2008

41 z. zák.

..
. . 171.6
1. čís. 49 z. zák. pro
(honební zákon)
1454
§ 1
§ 6
1493, 1856
§ 16 .
1454,1493, 1856
§ 25
1493
1856
§ 49
..'
prosinec 11. čís. 168- ř. zák. 1909
1867 listopad 15. čís. 134 oř. zák.
(spolkový zákon) . .
1668
1866
§ 4 g)
1868 červenec 6. čís. 96 ř. zák.
(advokátní řád)
§ 1 a)
1776
§ 7
í776
§ 8
1776
§ 15
· 2106
§ 19
2049
§ 28 b)
2106
§ 30 .
1802, 2106
1869 leden 15. čís. 59 z. z·ák. pro
Čechy (chudinský zákon)
§ 1 odst. 2, § 15. Dodatek I.
únor 6. ČÍS. 18 Ť. zák.
1849
březen 5. čís. 27 ř. zák. (ručení železnic)
§ 1
1652, 1674, 1839
§ 2
· 1652
§ 3
· 2013
červen
Čechy

květen

30. čís. 93 ř. zák.
(vodní zákon)
§ 3
. 2053
§ 10
1865
1870 srpen 20. čis. 65 z.zák. pro
Moravu
§§ 55, 87
. . . . 1567
srpen 28. čÍs. 71 z. zák. pro
čechy (VOdní zákon)
§ 4
1735
§ 5
1735
§ 10
1865
§27
1865
.2053
§ 48
"
§ 5\1
. 1715
§ 75
1715, 1735, 1865
1871 květen 15. (trestní zákon
pro říši německou)
§§ 259, 260 .
.
.
. 1690
červenec 25. čís. 76 ř. zák.
(notářský spis)
§ 1
1511, 1905, 2015
červenec 25. čís. 95 ř. zák.
(knihovní zákon)
§ 4
1598
§ 7
1518
§ 9
. 1827
§ 12
. 1875
§ 20
1599, 2109
§20a)
.1669
§ 26 .
. 1710
§ 29 .
. 1827
1709, 1962
§ 32 b)
§ 36 .
1887, 2126
. 1706
§ 42 odst. 2
§ 52
. 2109
§ 54
. 1748
. 1720
§ 61
§ 63
. 1720
§ 64
1937, 2022
§ 94
1710, 1962, 2126
. 1962
§ 95
§ 103
. 1598
§ 127
. 1840
§ 130
1669, 2089
§ 132.
.
.
.
.
. 1598
červenec 25. čís. 96 ř. zák.
§7b)
.2048
§ 16 .
. 2048
1872 červen 16. čís. 84 ř.zák.
§ 2
. 1469
1873 duben 7. čÍs, 70 ř. 'zák.
(společenstva výrobní a hospodářská)

§ 1
§ 6
§ 8

1658, 1712, 1756, 1798
1401
1401

1316

1317

. _..i:is.-j __________ ...... --Č-is-.~------~.
§ 9

§1O
II
31
32
41
48
66
79
84
85
86
§ 88

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

čís.

1401
1401
1819
1819
1819
1788
1765
1686
1686
1756
1686
1686
1658

.
duben 27. čÍs. 6.7 ř. zák.
(upornínací řízení)
1724
květen 14. čís. 71 ř. zák.
§ 3, § II .
1401
květen 23. čís. 119 ř. zák.
(trestní řád)
§ 90
.
.
1651
1874 duben 24. čís. 49 ř. zák.
(priority železniční)
§§ 1,9
.
1894
kvčten 7. čÍs. 50 ř. 'zák.
§ 18
Dodatek ll.
§ 27
1666, Dodatek ll.
§ :l2
. 1849
§ 34
.
. 1533, 1904
§ 38
1461, 1666, Dodatek II.
§ 55
.
. . 1904
červenec 10. čÍs. 103 ř. zák.
(zakládání pozemL knih)
.
.
§ 35
2022
prosinec 5. čís. 92 z. zá{c,
pro Čechy (zaklád-ání pozemkových knih)
§ 28 ( 3 ) . .
. 2048
1875 říjen 22. čís. 36 ř. zák.
'(správní soud)
§§' 5, 7
1545
1878 únor 18. čís. 30 ř. zák. (vyvlastnění)

§.4
§ 24
§ 30
§ 34

1879
1883
1884

1887

.
červen 11. ,čís. 93 ř. zák.
květen 23. čís. 33 ř. zák. .
červen 11. čís. 93 ř. zák. .
únor 16. čís. 20 ř. zák. (prohlášení za mrtva)
§ 8
§ 9
1636,
červen 6. čís. 72 ř. zák.
§§ 1, 3, 6
'"
listopad 19. ČÍS. J33 ř. zák.
(poštovní úřad šekový)

1456
1882
1475
1567
1764
2022
2022

1531
1693
2099
1929

I
i
I
I

prosinec 28. čís. 1 na rok
1888 (úrazové pojištění děl
nické)
§ 30
§ 35
§ 45
1508,
§ 47
.
1888 březen 30. čÍs. 33 ř. zák.
(nemocenské pojišťování)
§ 58 odst. 2
18,89 červenec 28. čís. 127 ř. zák.
(bratrské pokladny)
§ 43
'.
1890 říjen 14. čÍs. 186 ř. zák.
z r. 1892 (mezinárod. úmluva o dopravě železniční)
čl. 27 .
1894

čl. 31 .
čl. c 34.
.
zák. čl. XXXI.

§ 80 a)
prosinec 31. ČÍs. 2 ř. zák. na
rok 1895
čl. I.
.
1896 červenec 7 čÍs. 140 ř. zák.
(cesta z nouze)
§§1,2,4.
§ II
§ 16
1685,
listopád 27. čís. 217 ř. zák.
(organisační zákon)
§ 74
1490,
§ 89
.
.
listopad 27. čís. 218 ř. zák.
(živnostenské soudy)
§ 1
1828,
§ 4
1412,
§ 5
§ 23
§ 37
§ 40
1897 květen 5. čÍs. 112 ř. zák.
(jednací řád)
§ 379 odst. 4 .
květen 23. čís. 130 ř. zák.
(právo chudých).
.
červenec 25. čís. 175 ř. zák.
(odhadní řád)
§ 30
1772,
§ 33
1940,
prosinec 9. ČÍs. 283 ř. zák.
(řízení ve věcech manželských)
§§ 6, 8
§ 10
prosinec 10. čís. 288 ř. zák.
(úmluva.s Italií) .

- -- - - - - - - -GS::

1898

1889
1508
1628
1628
1435

1675

1817
1549
1535
1575

-

1997

březen

9. čís. 41 ř. zák.
(instrukce pro finanční prokuraturu) .
1809

1899 červene~ 29. čís. 174 ř. zák.
z r. 1913 (Haagská úmluva)
§ 46
1833
§ 52
1833
§ 53
1833
1902 červenec 12. čÍs. 147 ř. zák.
§ 1
1652
1903 únor 13. čis. 31 z. zák. pro
čechy (vodní stavby)
2053
1906 březen 6. čís. 58 ř.
(spo.1ečnosti s r. o.)
§ 1
'§2
1481,
§ 4
§ 5
§ 10
§ 16
§ 18
§ 24
§ 26
§ 34
§ 38
§ 39
§ 41
§ 43
§ 61
§ 76
§77
§78
§ 82
§ 84
§ 87
§ 89
§ 95
§ 96
§ 108

zák.
1658
1852, 2135
1900
1900
2061
1747
2061
1747
2061

1690

2061
1747
1747
1747, 2061
1900
2061
2061
2061
1488, 2061
1488
1842
1900
1398
1398
1398, 1788
1873
červenec 21. čís. 70 z. zák.
pro Čechy (úprava řeky

1645

§ 4

1685
1863
1863
1908
2031
1987
1961
1987
1961
1412
1412

Ohře)

2053

1907 březen 12. čís. 33 z. zák.
pro Čechy.
2014

1940
2100

1480
1626
1786

- -

srpen 16. ČÍS. 199 ř. zák.
(živnostenský řád)
§ 13
§ 40
§ 44
§ 84
§ 99 b)
flJen 18. C1S. 180 ř. zák.
z r.1913 (Haagská úmluva)

1417
1417
1564
1411
1652

1833

Čís .

říjen

31. čís. 63. z. zák. pro
(okresní zřízenci)

čechy

§ 40
1908

květen

29.
§§ 21, 40

1405
čís.

35 z. zák.

1602

srpen 9. čís. 162 ř. zák.
(automobily)
§ I
1628, 1995, 2035
§ 2
1628, 1995
§ 5
· 1995
§ 6
· 1463
§ 8
.2035
1909 listopad ll. čÍs. 172 ř. zák.
(dopravní řád železniční)
§ 5
1426, 1570
§ 56
1607, 2026
§ 58 (1)
. 1571
§ 61
1728, 2026
§ 62 (3)
1571
(6)
1565
§ 63 (5)
1644
§ 70
1728
§ 73
. 2098
§ 74 (4)
. 2098
§ 76
1426, 1608
§ 77
. 1570
§ 79
1426, 1608
§ 80 (7)
. 1608
§ 81
1629, 2076, 2098
§ 83 (11)
. 1570
§ 84
.
.
. 2098
§ 86
1;549, 1570, 1571,
1644, 2051, 2059
§ 88
1425; 1535
- (1)
.
1570
§ 90
1838
§ 94
1608
.
§ 95
1608, 2098
§ 97
2092, 2125
§ 98
· 1838
§ 100
1817, 2098
1910 leden 16. čÍs. 20 ř. zák. (obchorlní pomocnici) ,
§ 1
2033,
§ 2 odst.
§ 6
·
§ 14
·
§ 20
2030,
§ 21
§ 27
§ 27 čís. 2
.
§ 29
2063,
srpen 8. čís. 149 ř. zák.
1655,
(mistní dráhy)
1912 květen 17. čís. 104 ř. zák ..

2063
1759
2063
1774
2063
1498
2135
2063
2135
1997
1665

1319

1318

červenec
5. čÍs. 128 ř. zák.
(branný zákon)
§ 39 odst 4 .
červenec ?6. čÍs. 4 z. z. na
rok 1914 pro Moravu (honebni zákon)
§ 90
.,
.
prosinec 21. čÍs. 235 ř. zák.
.
..
§ 1
1913 (Haagská úmluva) čís. 174
a 180 ř. zák. .
1914 červen 1. čís. 118 ř. zák.
(novela o úlevách soudů)
'I V '
c. Lcis.14
.
červen 25. čís. 138 ř. zák.
§ 35 posl. odst.
říjen 12. čís. 276 ř. zák.
(I. dílčí nov. k obč. zák)
§ 16
1429, 1473,
1818, 1943, 2093,
prosinec 10. čís. 337 ř. zák.
I. K o II k

§J

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

6

7
12
44
59
61
68
69
71
78
III
113

155
166
172
176

"tl

r sní

1502

řád

1399, 1521,

.
1400,
1516, 1790,
1516,
1541,

___________

§

2056
1981

1833

1752
1437

1806,
2101

1396

1790
1690
1962
1632
1632
1400
1785
2071
1541
1521
1400
1822
1906
1541
1790

čre

- - - - - -- - -

-

3IIcl,.sOldP()Čí
řád.----~1859-~~--I
.' .

~ 8
.
1915 cervenec 22 CIS. 208 r. zák.
~IL dílčí novela k obč. zák.)
cl. L § 1, 2
srpen 31. čís. 257 ř. zák.
(umoření)
§§ 9, 10 .
.
prosinec 2. čís. 83 z. zák.
pro čechy (dávka z příri'istku hodnoty)
§ 15
§18
661
1 7, 918,
\916 březen t9. čís. 69 ř. 'zák.
(liL dílčí nov. k obč. zák.)
§ 45
1709,
v"

V'

řád.

§ 3
§ 7
§ 8 (2)

§ 11
§ 24
~ 33 (3)
§ 44
§ 46
§ 49
§ 50 (2)
§ 52
§ 53
§ 55
§ 63

1

1738
1738
1738, 1842
1598
1396
1842
1541
1396
1396
1396
1842
1460
1460
1790
1842
1397, 1544, 1647, 1790
1544, 1790

Ir. V y r o v n a c í

S JO

čís

1859

1918
17I:l

1456
1691
2100

1962

~ ~~

.~~~~

1847
1634
1411
1937

..
čís.

28.

207

ř.

I~:

1577

§ 75
§ 113
§ 153
§201
červen

zák.

(zbavení svéprávnosti)
§ 1
§ 3
§ 4
§ 13
§ 26
§ 57 odst 2
.22. ČÍs. 317 ř. zák. (poštovní řád)
§ 105
§ 126
§ 127
§ 213 .
.
1917 březen 9. čís. 94 ř. zák.
(obchod s obuv0
§ 2
,
.
,
.
březen 24. čís. 131 { zák.
(válečná lichva)
§§ 7, 8
191 i září 1. čís. 367 ř. zák.
(úprava spotřeby uhli)
§ 19
§ 24
§ 34
.
...
září 26. čís. 80 z. zák. pro

1562
1536
1536

1509
1432
1543

září

Čechy

1550
1874
1841
1862
1874

,

J
!

62
63
64
66
67

1896
1860
1860
1860

69

1737
1860

.
čís.

.
461
501

)841, 1862
zák. 1665
ř. zák.

ř.

1610
1610
1ii1O

1860

123

březen

21. čís. 105 ř.
§ 7 (2)
.
.
březen 31. čís. 128 ř.
(prohlášení za mrtva)
§ 1
..,
duben ~. ČÍS. 134 ř.
(prohlásení za mrtva)'
duben .13. čís. 141 ř.
. (dřevitá lepenka)

zák.

1686
zák.

1531
zák.
.
1531
zák.

§§ 2, 4, 6 .
.
1704
červen 18. čís. 223 ř. zák.
(vývoz ·zboží)
§ 11
1746
srpen 13. čís. 303 ř. zák.
.
,
. 1704
§ I (I), § 3,
srpen 18. čís. 317 ř. zák.
(náhrada za válečné poškození)
§§ I, 4
1932
§ 3
.
"
1933
listopad 2. čÍs. 3 sb. z. a n.
(nejv. správní soud a kompetenční konflikty)
§ 3
. Dodatek III.
- listopad 2. čís. 4 sb. z~ a n.
(zemský -soud v Praze) . 1519
§ 1
.
,
1433, 1621,1741
listopad 2. čís. 19 sb. z. a n. 2113
prosinec 17. čís. 83 sb. z.
a n. (ochrana nájemcó)"
§ 3 (1) .
.
.
.
. 2120
1919 leden 3. čís. 5 sb. z. a' n.
(obilm ústav) ,
1428
únor"5. čís. 57 sb. z. a n.
(převod pohledávek)
1758
1927, 1938, 2112
únor 25. čís. 84 sb. z. a n.
(měna)

§ 1
únor 25.
§ 10

1572
čís.

85 sb. z. a n.

1838
II. čís. 140 sb. z .
a n. (poštovní úřad šekový)
1929, 1974
březen 19. čÍs. 145 sb. z.
a n. (smlouva s Rakouskem)
1640, 1967
duben 1. ds. 167 sb. z. a n.
§ 1
1572
březen

čís.
(pojišťovací řád)

§ 50
§ 52
§ 53

1504
1426
1426
1426

i

§ 20 .
.
listopad 30.
prosinec 23.

§
§
§
§
§
§
§

-ěh

-' -

Čís.

duben 3. čís. 189 sb. z. a n.
(národní školy)
§ 7
1768, 1823
duben 10. čís. 187 sb. z,
a n.

(měna)

§ 6
1661, 1821, 1854, 1903
duben 10. čís. 207 sb. z.
a n. (úraz. poj. děln.)
čl. IX. § 30
1889
duben 16. čís. 212 sb. z. a
n. (zemská správní komise
pro Slovensko)
lS:l4
duben 16 .. čís. 215 sb. z. a
n. (záborový zákon)
§ 2
.
1858, 2038
§ 3 a)
1890, 2005, 2075
§ 5
. 2037
§ 7
1714, 1831
§ 10
2037
§ II
2005, 2075
§ 16
1669,2089, 2109
květen 22. čís. 320 sb. z. a
n. (rozluka manželství)
§ 13 b)
1468, 1726
1782
§ 13 c)
§ 13 i)
1787
§ 13 posL
1480
§ 15
1597, 1787
§ 16
1597, 1787
1711, 1782, 1787
§ 17
1491, 1580, 1595,
§ 19
1705, 1928, 2030
§ 20
1449, 1534 1784, 1807
§ 24
1534, 1784
květen 27. čís. 318 sb. z. a 11. (zajištění púdy drobným pachtýřům)
,
. 1639, 1809, 1841
1964, 2034
§ I
1484, 1515, H71, 1883,
1946, 1948, 2129
, 2074
odst. 1
odst. 2
1528, .1559
odst 3
1799, 2074
odst 4
1812, 2123
odst. 5
· 2129
§ 2
1082, 1921
1568, 1921, 2123
§ 3
§ 4
· 1682
1568, 1682, 1749, 1799,
§ 5
1851, 2034, 2123
§ 7
· 2034
§ 9
1682
1849
§1O
§ 12
1809
§ 13
1484, 1515
1948
§ 14

1320
1321
Čís.

čís.

1484, 1515, 1714,
1831, j921
§ 16
. 1831
§ 17
1639, 1809, 1831
§19
.1742
§ 23
. 1742
§ 28
1639, 1692, 2123
§ 29
1484, 1515, 1800, 1880
§ 30 10)
1639, 1714
červen ll. čís. 330 sb. z. a
n. (pozemkový úřad)
2036
1639, 2109
§ 4
§ 8
. 1539
§ II čís.
2075
červen 19. čís. 362 sb. z. a
n. (prov. nař. k rozl. zák.)
čl. ll. odst. 3.
. 1782, 1787
červen 27. čís. 354 sb. z. a
n. (výkup obíli)
§ 32
.
1603
červen 28. čís. 217 z roku
1921 (smlouva ve Versailles)
čl. 297 písm. b)
.
.
. 2037
čl. 298 písm. 1)
' . 2037
červenec 17. čís. 421 sb. z.
a n. (přeměna obecního
statku)
.
.
.
.
. 2048

listopad 28. čís. 645 sb. z.
a n. (dovoz,a V}'VOZ 'zboži)
1451, 1746
prosinec 17. čís. 16 sb. z.
a 11. na rok 1920 (obecní

§ 15

červenec

23 .. čÍs. 440 sb. z.

a n. (obecní
§ 40 .
.
červenec 23.
a n.

úředníci)

.
čís.

.

],602, 1978

449 sb. z.

1776

~září

10 'čís. 507 sb. z. a n.
na r. 1921 (smlouva v Saint
Germain)

čl.
čl.
čl.

205.
206 .
208
čl. 248 .
čl. 249 .
říjen 17. čÍs. 562 sb.
(podmínečný odklad

1957
1701
1664
1854
1833

z. a n.
trestu)
§ 5
.
.
.
.
.
. 1611
říjen 17. čís. 571 sb. z. a n.
čl. II. odst. 2 .
1904
říjen 30. čís. 592 sb. z. a 'n.
(zábor bytu)
1415
§ 13
1944, 2004
§ 15
1557, 1959
§ 18
2004
§31
. 1419
listopad 25. čís. 625 sb. z.
a n. (církev českobratrská) 1528
listopad,28 čÍs. 644 sb. z.
a n. (cizí platidla). 1585, 1746,
1910, 2017

zřízenci)

§ 3
§ 24
§ 25

1590, 1657, 1781, 1954
1919
1657, 1954
prosinec 17. čís. 17 sb. z.
a n. na rok 1920 (okresní

zřízenci)

§ 3
1998
§ 24
1405
prosinec 17. čís. 20 na rok
1920 (bytuvá péče)
1840

prosinec 19.

čís.

662 sb. z.

a 11.
§ 9

1920 leden 9.
§ 8
leden 30.

1420
čÍs.

l.

a n.
1669

čís.

(přídělov~'

§
§
§
§

61 sb.

81 sb. z. a n.
zákon)

1
10
17
20

1923
2005
1923
2057

leden 30. čís. 82 sb. z. a 11.
(domovníci)
§ 8
/784
§ 9
1689, 1784
§ 10
1784
únor 5. čÍs. 89 sb. z. a n.
§ 31
únor 12. čís. 118 sb. z. a n.
§ 12
únor 25. čís. 144 sb. z. a n.
(závadní a revírní rady) .
únor 25. čís. 145 sb. z. a 11.
(hornické rozhodči soudy)
únor 29. čís. 121 sb. z. a ll.
(ústavní listina)
§ 94
§ 95
únor 29. čís. 122 sb. z. a n.
(jazykový zákon)
§ 1
§ 2
1678,
§ 7
1490,
§ 9
březen ll. čís. 186 sb. z.
a n.

1892
1414
1835

1835

1835
1835

1678
1886
1678
1678

čís.

§ 3

.

.

.

1586

Čís.

31. čís. 371 sb. z. a
(obchod rannými brania. n.
1764
bory)
§3
....
2006
duben 8. čís. 275 sb. z. ar,.
červen 11. čís. 390 sb. z.
(ochrana nájemců)
1764
a n. (státní obilní ústav)
§ 1 čís. 4
1630
§ 5
.
.
. .'
1739
§ 6
1593
červen 25. čÍs. 409 sb. z.
§ 7
1780
a n. (Odklad exekuce) 1757, 1803
§ 8
1545, 2120
§ 1
.
.
1408, 1416, 1455,
§ 15
1545
1482, 1485, 2028, 2085
§ 32
15e6, 1630, 1681, 1983
§ 2
. 1848
duben 8. čÍs. 309 sb. z. a n.
§3.
. . . 2072
(dávka'z majetku)
červen 28. čís. 423 sb. z. a
§ 7
1494
TI. (státní obilní ústav)
. 1739
§ II
1483
červenec 13. čÍs. 434 sb. z.
§ 54
1494 .
a n.
1835
§ 62
1952
červenec 13. čís. 442 sb. z.
a n.
duben 8. čís. 329 sb. z. a n.
§ 10 (2) .
1635
(náhradový zákon)
srpen
25.
čís.
494
sb.
z.
a
n.
§ 2
1890, 2075
(moučná dávka)
1800, 1814
§ 3
1890, 2005, 2075
§ 5
.
. 2057
září 13. čís. 520 sb. z. a n.
§ 12
1811, 1890, 1924, 2005,
§§ 6, 21, 35 .
1604
2036, 2037, 2057, 2075
září 23. čÍs. 541 sb. z. a 11.
§ 15
. 1923
(moučná dávka).
. 1814
§ 18
1427, 1890, 1924,
září 23. čís. 545 sb. z. a n.
1994, 2037
(dávka z přirůst. hodnoty)
§ 20
1427, 1811, 1816,
§ 13 .
.
.
.
.
. 1553
1858, 1890, 1924,
§ 29
1518, 1949
2005, 2037, 2075
říjen 8. čís. 585 sb. z. a n.
§ 23
1858, 1890, 2005,2075
(úprava pachtovného, ob§ 34
. 2057
nova pachtu)
§ 37
. 2037
§ 2
1578, 2087
§ 43
. 2057
§ 2 (I)
1483
duben G. čís. 260 sb. z. a n.
§ 2 (3)
. 1662
(obchod uhlím)
1526 1874
§ 2 (5)
. 2087·
duben 9. čís~ 295 sb. z. a n: .
§ 14
. 1486
(národní školy)
.
.
. 1768
§ 17
. 2002
duben 14. č. 267 sb. z. a n.
říjen 12. čís. 569 sb. z, a n. 1835
§1
.
.
.
. . . .1658
1921 březen ll. čís. 100 sb. z.
duben 14 Č. 299 sb. z. a n.
a 11. (stavební ruch)
(četnící) .
.
.
.
. 1641
§ 100.
.
.
. 1415, 1840
duben 15 Č. 311 sb. z. a n.
březen 17, čís. 121 sb. z.
1542
(novela k zákonu o zaji~
a TI. (těžba dříví)
1649
štění půdy)
§ 6
.
.'.
březen 18. čís. 130 sb. z.
čl. l. čís. 1
1528, 1559
a n. (zaopatřovací požitky)
duben 15. čís. 314 sb. z. a
§ I
.
1745, 1892, 1931,
n. (exekuce na platy)
1960, 2069, 2082, 2095
§ 2 odst. 1
. 1675
§ 32
. 1745
§ 3
' . 1694
§_
1892, 1931, 2082
§ 6
1665, 1675, 2003
§ 4
1745, 2082
květen 7. čís. 355 sb. z. a n.
§ 6
1931, 2095
(tíhová komise)
§ 9
. . . . 1931
§§ 19, 25 .
. 1510
§ II
1745, 196(}, 2095, 2122
březen

19.

čís.

195 sb. z.

květen

Jl.

1322

'1323
Čís.

. Čís.

2069
6--8
2096
březen 30. čÍs. 142 sb. z. a
n. (advokátní tarif) .1797, 1945
duben' 1. čís. 155 sb. z. a n.
(§ 1154 b) obč. zák.)
1861
§ 1
.
duben 1. čís. 161 sb. z. a n.
(zákon o úlevách soudů)
čL II. čís. 1
2013
čL II. čís. 7
1449
čl. III.
1794
1499, 1708, 1779,
čl. IX..
1801, 1825, 2055
duben 1. čís. 166 sb. z. a n.
(novela k zákonu o zajiŠtění půdy)
čl. I. Ch.
1639
čl. III..
1484, 1515, 1948, 2050
duben 21 čís. 173 sb. z. a n.
(přerušení valutov. sporu)
§ 1
1442, 1445, 1522,
1539, 1721, 1884,
1957, 2012, 2097
1442, 1445, 1721
§ 2
§ 3
1539
květen 13. čÍs. 189 sb. z. a
n. (zaopatřovací požitky)
1745, 2069, 2080
květen 13. čís. 203 sb. z.
a 11. (dopravní řád)
§ 83 (11)
1570
1549
§ 86
červen 30. čís. 252 sb. z.
a n. (prohlášení za mrtva)
čl. I.
1531
čl. V. odst. 2 .
1636, 1693
červen 30. čís. 257 sb. z. a

§ 18
1677
srpen 12. Č1S. 337 sb. z. a n.
(daú z obohacení)
§§ 13-19 .
1918
srpen 12. čís. 354 sb. z. a n.
(převzetí majetku státem)
§ 2
1442, 1654
§ 5
. 1442
§ 7
1442, 1654
srpen 12. čís. 364 sb. z. a n.
§ 1 čis. 1
. 1809
§3čis.3
.1809
říjen 5. čís. 361 sb. z. a j1.
§ 5
. 2041
§ 6
1486, 2041
§ 7
. 2002
říjen 26. čís. 383 sb. z. a n.
§ 4
1861
listopad 17. čís. 8 ř. zák. na
rok 1922 (náhrada za padčlané bankovky)
§ 1 (4)
.
1594
prosinec 20. čís. 504 sb. z.
a n.
§ 1
1833
1922 leden 19. čís. 29 sb. z. a n.
(rozvrh bavlny) .
'1755
leden 31. čís. 40 sb. z. a n.
1776, 1802, 2106
duben 27. čís. 130 sb. z. a
n. (ochrana nájemců)
§ 1
· 2130
§ 3
1911, 2130
§ 4
1885, 2027
§ 7
1791
§ 8
1989
§ 9
1989
§ 21
1989
§ 24
1885
§ 25 .
1989
červen 30. čÍs. 207 sb. z.

~
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tabela

n.

čís.

(finanční

prokuratu;"a)

§ 1
červen ~10. čís.

. 2105
260 sb. z. a

n. (výše daně obchodníka)
I.
1984
srpen 12. čís. 293 sb. z. a 11. 1788
srpen 12. čís. 313 'sb. z. a 11.
(obnova pachtu) .
2002
§ 1
. 1406, 1414, 1486,
2024, 2041
§ 2
1406
§ 2 bj
1406, 1613, 1654
§ 5
1486
§ 10
2041
srpen 12. čís. 329 sb. z. 21. n.
(finanční hospodářství obcí)
§ 5
1677, 1767
§ 15
1677
§ 16
1677
čl.

a,l1.

§ 1 (3)
§ 6 (3)
červenec

13.

čís.

· 2097
1957
213 sb. z.

a n. (obnova pachtu)
čl. I.
čl. Vl.
červenec 13. čís. 215 sb. z.
a n. (zaopatřovací požitky)
čl. ll.

§ 12

.

červenec

2024
2124
1931
2122

13. čís. 220 sb. z.
a n. (novela k náhradovému zákonu)
1858
§ 23
· 2005
srpen 7. čís. 266 sb. z. a n.
čl. I. (5)
. 2097

J'
é yr-eUpíSy.
V".
V.TU. ;.lm

čís.

Dopravní instrukce
čl. 50 čís: XX .

. 2051
Pravidla pražské městské spořitelnv

§§ 6, 10, 17.
.
.
. 1423
Stanovy pražské bursy pro zboží
a cenné papíry
§ 51 .
.
1879
Disciplinární řád praŽské 'měs'tské
spořitelny

čl. 9., čl. 1 7 . .
Labský překládací 'tarif
dill. B. § 19, § 25 26
Stanovy rakouSko-uher;ké b~nky
čl. 95
1884 kden 19. čis. 26.085 (';pra~
va styku mezi úřady)..
.

1423
1570
1701
1518

Čís.

1896 březen 8. čís. 4229 min
sprav..
.
.
.
.
. 1807
1897 červenec 12. čís. 26 věstn'
(návod pro výkon. orgány)'
bod 31 odd. 1..
. . . 1504
1. dil 20 a 2 1 . .
1690
1909 duben 27. čis. 10.366 (jednací Já~ zemské úřado~ny
penslJ, ustavu pro Čechy)
§§ 4, 13, 35.
.
.
. 1437
1917 květen 24. čís. 30 věstn.
min. sprav.
.
.
.
. 1653
1919 září 17. čís. 20.456 (čís. 36
věstn. min. sprav.)
.
. 1688
1920 březen 29. čis. 30.432/2897
min. fin.
§ 5
. 1777

